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قئا!ى
بالمونَفا!تعريف

الجامميةدراستهاقتصرت79180عاممورتكاتانطونالاستاذولد

الملماءأشهرمنويعتبر،القديمالادنىالشرقولغاتتاريخعلىوالاكاديه!ة

فيعديدةأثريةتنقيباتفياشترك.عامةوالحالم،خاصةالالمانا!ض!ثرفين

.0391او029عامي!ابينوذلك،بلادالرافدينفيوبابلشوراَوروكاوعدن

المانيا-برلينفيالدولةلمتاحفمديرامورتكاتالدكتورالاستاذكان

جاممةفيالقديمالادنىالشرقثاراَلمادةاستاذابمدهاأصبح.-يمقراطيةالإ

عديدةأثريةتنقيببمثاتبمدهاترأس.4791عاممنذوذلاثالحرةبرلين

الميلودْتلوفيا-5595691عامالفخيريةتلفيالسوريننالصرالظطرفي

.5891عاممنذالخويرةتلوفي5691عام

حولبكاملهاتدورالتيةصؤلفاتهمورتكاتالدكنورالاستاذاشتهر

الحصر:لاالمثالسبيلعلىمنهاونذكر،القديما،دنىالشرقاصلار

.2791عامصدر:؟اليونانيبالفنوعلاقتهالفارسيالفن"-1

.3591عامصدر:،سومربلادفيالقديمالتشكيليالفن"-2

الشرقيةالاخناممجموعةعلىاعتمادأدي)الاسطوانيةالاختامتطور-3

الديمقراطية،المانيافيالدولةقاحففيالمحفوظةالقديمة

.0491عامصدر

.4591عامصدر:؟أوجهافيالسومريةالحضارةلأ-4

-3-http://www.al-maktabeh.com



.9491عامصدر:"تموز"-5ء

.0591عامصفىر:"القد.إمالادنىا)شرقتاريخ"-6ء

.9!ء91عامصدر:"القديمالادنىالشرقفيالملونالرسم"-7

9591و5891:"الخويرةتلفيللتنقيباتالاوليةالنتائج"-8

6391و0691و

.6691عامصدر:"الفنتاريخ"هومؤلفاتهوأحدث-9

عانميهمجلاتفي15نشرالتيالأخرىالمواضيععثرانملماعن2عياهذا

فيالأثرتةلاالتنقيباتعنكنبهاالتيالمفصلةالتظاريرالى(بالاضافة،عديدة

.الحيلونوتلالفخيريةتلوثيالرافدينبلاد

***
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المعربينكلمة

وجودالى،الكتابهذاصدورخى،تفتقرالعربيةالمتهبةانتكالم

الانسانية،الحضارةمهدالقديمالادنىالشرقتاريهخفييبحثتفصيليمؤلَّف

التيوالفكريةالسياسيةالتطوراتعلىيطلعأنالحربيالقارىءعلىكانولما

التاريخهذابتطوراتمحيطأليكونالقديمزارتخهافيالمنطقةهذهعاشتيا

رأيناكذلكالامركانلما،الحديثتاريخهاعنعزلهأوفصلهيمكنلاالذي

المؤالفهذاتعريبعلىلنقدمبناتدفعالملميةوالامانةالقوميالواجبأن

فيالمؤلفتعرضلقد.الثغرةهذهسدمنالعربيالقارىءتمكينقاصدين

خاطفبشكلوأشار،والفكريةالسياسيةالتطوراتالىالكتابلهذامقدمته

الِىللتطرقحاجةلمَنرللتاكراروتجنبأ.الكتابهذاأهميةالىومقتفب

فيغايةنقطةإلى!الاشارةمنلنابدلاانهإلاء.الكلمةهذهفي!امورتلك

ا!مديمالادنىالشرقثاراَفيالباحثينمنالكثيرمحاولاتفيتتطقايأهمية

هذهعنغريبةلشحوبالحضاريةالمبادهةفيالكبرىالأهميةلاعطاء

وتطريرصياغةفيالعربييالساميللحنصرالفعالالدورواهمال،المنطقة

وقد.العالممنالمنطقةهذهفيفجرهابزغماأولالتيالانسانيةالحضارة

فيالمربللساميينالحضاريةالوحدةفيالتشكيكدرجةمحاولاتهموصلت

السوويالفنمثل،كثيرةكمأوألفواعديدةمواضيعفطرقوا،المنطقةهذه

والفن،فلسطينوفن،النهرينبينمابلادوفنالسوريةالاختاموفن

ووصدةبعروبتهاالمؤمنةالجديدةالشبيبةأفكارفسمموا،الخ..الممري

نشوءالىفأدىالمبادىءفيوتمْسخالرأيفيانضقاقألىقادابشكل.لممصيرها
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الصهيونية.وعميلتهماوالرجحيةالاستممارمصلحةتخدممحينةفكريةتيارات

الحضارية-الفنية-يخيةالتارالحننائقليسردالاكتابهذااتىوهكذا

العرقيبثوةماالاستمماريةالتأثيراتسانرمنمتحررأ،موضوعيبحماس

لعبهالذيالفمالالدورذلكعلىمؤكدأ،الصهيونيأوالتبشيريأو

الشرقلمنطقةوالحضاريةالسياسيةالوحدةصبغةاضفاءفيالعربالساميون

العربية.الاقطارمنوغيرهالنيلواديبحضارةالوثبِقةوعلاقتهاالادنى

هذااليهايتطرقالتيالشحوبغالبيةأصلأنطالماذلئهفيغرابةولا

هيوأحدةوارض!،العرباصلهوواحدأصلإلىيعودإنما،الكتاب

القومي،الانفعالأوالداطفةسبيلعلىذلكنقوللاإننا.العربيةالجزيرة

مثلاَلناْخذ.نكرانهاوالمأجورونالمغرضونحاولولوواضحةلحقيقةانهابل

9اباتهابكفالمنطقةهذهممادتالتيالساميةباللغاتيسمىباوهوذلكعلى

وبمدهاالاَشوريةأوالبابليةأوالاكاديةاعثانتسواء،يةلأدومصادرها

الثموديةهذهومماصرةوالتدمريةكالنبطيةومشتقاهاوالاَراميةألكنحانية

وبعضفيلهجاتهااختلفتولوتامةوحدةتشكللنجدهاوالصفمئية،نيةواللحيا

للغةلهجاتإلافنراهاليست،الحربيةاللغةمعلنقارنهاوصرفها.نحوهاجوانب

العربيهاللهجاتهذهغزومهدوقد.المربيةإلاىتكونأنيمكنلاأصلية

العربيةاللغةلانتشارالسبيلالاسلامقبلأخرىأقطارإلىالعربيةالجزبرةمن

ذلكعلىملموسدليلوأكبر.الاسلاميةالدعوةنشرعندالحديثبمفهومها

اللهجاتوصلتهاالتيالاقطارتزول!كافةتسوهـولنبقيتالعربيةاللغةانهو

فيهاتنتشرلمالتيالبلداننرىوبالمقابل.الخليجإلىالمحيطمنالمذكورة

انحطاطعصورفيالعربيةاللغةعلىترتدالاسلامتجلالمعنيةاللهجات

وافغانستاتفارسبلادمثلالأصليةلغاتهاإلىعائدةالحربيةالامبراطورية

افع.....واسبانيا

علىواضحأبرهانأالمنطقةلهذهالقديمالتاريخلنايقدمأخرىنا!يةومن
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بالوحدةإلاالمنطقةيحمأنحضاريَأوصياصياشؤ!ا-لأكَبيم!3تلاأنه

السياليالاستقراسدعمفيكبيرب!تيبحديهـأحاصالنهاادفي؟وأنالاملة

العربيبالمضوخى.منهاإضجزألملاجزءانهمحلالالمنطقةهذهفيعدمهاْو

انتثارعندالحالممنالجزءهذاذثهباتالياسيالمرحيدخلفنراه

القرنفيبيالحرالمض!بليحلالحرإيالكلخانيوالسياسيالحضاريَالأثهب

مجرىعلىليؤدهـبدوره(الاخ!-هذا)مندفعأ.م.قوالرابعالخامس

العربي.المشرقفيالحوادث

بأفكارهالماكيلناتعك!جةواقميةدراسةالاإذأليرالكابهذاإث

نفسهتمن(الماضيأيَ)جاعا+وتجددهبثوريته،وسياشهوحضارته

العالم.أنحا،كافةالنئرةبتأثيراتهعموالحخساريالفكريالاشماع

الم!بون

***
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المقسة

اهميتهو!ن!منزى

الشرقحضارعنجديد؟تنائجالىالملميةيلأثريةالاجاثتوصلتكلما

وخصائمه.الفريدالعالمذلكجوهروندركنفهمأنعليناصمب،الادنى

اقدملغة،السومريةاللغةقواعدغوامضفيهاتنجليمرةكلوفي

التي،السحيقةالهوةامامناتنبدى،الادنىالشرقفيالمبدعكةالثمعوب

وقفاكيرناهكلامناصاللغةتلكتفصل

عبرقافتلمعابدوجدراناساساتعن!اثريةالتنقيباتلناكشفتلقد

،نعرفلاأخرىناحيةومن.نبهجاالىأوالاَخرأنقاضعلىكلعديدةقىون

دينيةفكرةوأيةالمعابدمذهعنهعبرتدييمغزىأي،فقطلتصوووانما

مظتها.

للامراءضخمةمدافنانعديدةسنينمنذلديناالمتجمعةالمملوماتوتفيد

الامراءهؤلاءاتباعأنأيضالنعلمواننا.معينةعصورفيشيدتقدالكهنة

مغزىادراك،بصعوإةالا،لنايمكنلاوهنا.محهماحياءدفنواقدكانوا

ومعناها.الدينيةالعموستلك

الاعنمادبينالوطيدةالعلاقة،الزمنمعأدركقدالبابليأنلناأتضحلقد

المبادةفيالخلقيةللانحرافاتمفاهيمهأنغير.الاخلاقيةوالقيم،دثه

بمثيلاقااذنفكيف:عليناالادراكعسيرتبقىاياها4وتعريةوالمجتمع

؟السومريالمصرمنالأتدم

بدواسةوذلكالادنىالشرقتاريخفيكثيرةفصولكنابةنستطيعاننا

الضضة.التماثيلحتىالصغيرةالاسطوانيةالاختاممنبدءاالفنيةالاعمال
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علىوتدلممناهاتوضحكنابةالفنيةالاعمالهنهمنالعديديحملوقد

بلادفئيالفنيةالأدالتأويلصحوبةأننجد،عامةوبصورة.محتواها

التارفيقبلماعصورفيالملونةالفخاريةالاوانيمنبدءاالادنىالشرق

تفوقالحديثةالآشوريةالقصورتزينالتيالضخمةالحجريةاللوحاتضنى

آخر.بلدأيفيمثيلاتها

ليسبأن،ادراكهلولاتثبطانوعزبمتهيفترأنالمستشرقصماسيكاد

أيضا،يعلمأنالواصمنبل،الماضيعليهكانكيففقطيعرفأنعليه

التقدممدىندركأن،وصعباغريبايكونقد.حضارتنامنابعتكمنأين

قدولكننا.الزمنمنقرنخلالابحاثهمفيالمستشرقونأصزهالذي

يلأدنى.الشرقبلدانحضارةبدونالآننعيشهاالتيالحالةهذهعلىنكونلا

نأاذ،أتمسنافهمالمستحيلمنفانهالبلدانهذهحضاراتنفهملمواذا

الىفيهاالفضليعودصغيرةأمكانتكبيرةبهانرغدالتيالحضارةمقومات

الأدنى.الثرقبلدان

تعداهابلوحدهاالابجديةاختراععلى.قي،الشيالابداعقنصرلم

يكونوبالتالي.ياكتبأنالانسانعلىكيفأي:آيضاال!صاتجهليشمل

الابحاثأهميةوتزدادكما.التاريخلتدوينوسبلةأعظمأوجدقد!سشرقي

وعدا.يومبمديوماالجبرعلمفيوخاصةالشرقبهاقامالتيالرياضية

اختمتالتي،ذلكعناهميةالفلكعلمأبحاثتقلفلاوذاكهذاعن

علمعلىالشرقفضلفانذلكومع.خلَفهمومنالملماءموتمعوللاسف

فيالمممورةبقاعجميعالثرقسبقكذلك.للميانماثلاسيبقىالفلك

واحد.قانونفيعليهاالمتعارفالحقوقوتنسيقوجمعتدوينمضمار

هذهكلالىقدوةدونتوصلقدالغرببأنكلههذاحدالمرءأيحتقد

.؟إياهاالشرقعلمناالتياليدويةالحرفمثلغيرهاأشيا،الىأوالأشياء

علىأوالكريمةالحجارةعلىوالنقشالصياغةفنمثلاالمرءفليتذكر
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فيالرو!الثرقتأثهبفيبقىذلكالىوبالاضافة"وص!هـالزجاجالماج

لنايخلفلمايمادنىالشرقأنمنفبالرغم.الأبدالىظاهرأوفنناديننا

أيديضابينتركأنهالا،مصرفيكماالكاملةالفنيةالمنحوتاتمنالكثير

بيزوالتناسبوالتطبيقالحقيدةبينالظابقكاسلوبعامةأساليبمنارئا

ف!بمرةلأولضرفتلقوانينانها.لهاالمخصصوالسطحالمرسومةالصورة

مكدرأجلجاميشملحمةكانتفقدالشعرقرضمضمارفياما.الثرق

فيالنظرأممنهاماواذا.الش!بشمو!إفىعتهاأالتيالشعريةللمافىحمملهما

اسدين،باأولاقورنتمااذا/بميطةتبدوفقد،الحكماريةالأثههـاتهذه

.والكونالبثى!ظىيسيطركانوالذقيالأدنىالرقبلاَدفينثأالذكب

أيخابلبموا!،نجيل5هـالرراةنذآن.فقطيكفيالاالمجال!تاوفي

عضدةأوادشت()زرا)2(توشفزارا(وثنا!لية؟)1ألاورفاوالحروالفلكسَلم

أهمية.عنهماتقملالأافيوتهـا-!واتتنرأَدونيسخىتموزمنالتقمص

اخرباد6بافيالدرجةمتفاوتةوالنفسيةالروجةتأث!-اتهاأنمنوبالرغم

مطلت!ا.انكا!هايمكنلاةظا!انتأثهباتهذهقيمةتبقى

ا!،شعاءمتد!با!وحسبالدياقانتمركزالأدنىاك!ؤتفنبىهـبلدانلا

العاطفةتحكمضاكل!ةأنأيتآذهـفوهكذا.بكاملهاالأرضانارالذيالديني

أثأب!فرااصصاتقثبينات!د6الباتلكالىبجذو!هاتمتدتترفاتنابمضفي

بي.الووالخليجالمتوسط

تعتسبأيَمنقسهـرأبايجاشا!أدنىاك!قبلادتاريخعرصْيليفيماأود

ابنالدينيةالفر!احد!م!-!س!اورفيو-!اليونانىالشاعرالىنسبة11)

3طايورلدزوجتلاسترجاعا،خرالعالمالىالسفرفيالثي!دوقحتهابواون

.م(02(1حواليالىترجعليتابوفيوجدتاوحةضاىمحورذ

فيوذلكالراتفيازرادتت)توسترازاراالنبيتعا)صبمالىنسبة)2(

..ملىالاولالالفمنالاولالنحسف
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الحضارةسبقتالتيالحضاراتحسابعلىبهابالاشادةالمبالغةأوللبابلية

السياسيةالمجالاتفيوتطورهالتاريخهذاتأثبراتسأتتبعكما.اليونانية

وتشابكاتهأالكثيرةالتفاصيلرغموحدتهوابينوالفضيةوالدينيةوالاجتماعية

ومميزاتخصائص:شيئينابرازبذلكوأقصد.الباحثتحيرالتيالعديدة

.أخرىجهةمناخربابلادعلىوتأثيراتهاجهة.منالشرقيينوالخيالالفكر

والمطنا،رمانتحديد

كوثرمنفتحةهيبلنفسهاعلىمغلقةيوماإلحضاريةالمجالاتتكنلم

نألنابدلالذا.بيئتهامنأوذاتهامنقوتهاتستمدمحيطهاعلىكالأصياء

خاضعةالحدودهذهبأنمناعلما،هذالبحثناانيةوالم!الزمنيةالحدو-دنرسم

.والجزرالمدلقانون

الوسطفيالشامباديةهمامختلفينجزئينمنالأدنىالشرقمنطقةتتألفَ

الهضابجماتتصلجبليةسلاسلوالشرقوالشمالالفربمنبهايحيط

السلاسل)الجزئينويرب!لموالايرانيةوالاناضوليةوالفلسطينيةالشامية

حتىالعربيالخليجمنهلالشكلعلىتمت!دخصبةاراضي(والباديةالجبلية

اواضيألىالشرقاقصىفيااللالهذاوينتهي.المصريالقطرحدود

يدفيهاعملتوقد.ودجلةالفراتنهريمجروفاتمنتشكلترسوبية

بتحفيفاوذلثهخصبةفجحلتها،الحارمناخهارغم،المصررمرعلىالانسان

ئها.اوارو

منالطبيحيةالظواهرمختلف-نسبياالصغيرة-المنطقةهذهفيوتلتقي

ذلكعنينتَجمما،وأ!اروبحارزراعيةوأراضيومستنقماتوجبالصحراء

الحقباتوخاتمةبدس!بدقةنحددأنالمسيرمنانه.المنطقةفيشديدتوتر

نجد،اورونةالمصادرعلىاعتمدنااذاولكننادنى.ا3الثمرقلبلدانالتاريخية

الألفمنالأولالنصفمنأقدمعصرالىيعودلاالمنطقةهذهتاريغان

التاهـلخإقبلمااصلارأما.التأريخنتائجأحدثمنانطلاقاوذلك،.مقالثالث
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عنالنظروسنغضهذا.ق.مالرابعالألفبدايةقبلماالىبالتكيدفترقى

يربطهاجسرأيتوفرلعدنموذلكالقديمةالحجريةالعصورفيللبحثا.لتطرق

الاخيمينية،الدولةمؤسس،داريوسظهورويختتم.التاريخيةبالحصور

،ق.مالخامسالقرنمطلععندالغربياليونانيالفكرمعاصطدمالذي

القديم.الشرقتاريخبنايلأخيرةالفصول

مخنلفةشعوبمجموعة:الن!!هلاصثعو

شموبوهمالأدنىالشرقمناطقسكانالتاريخهذاصنعفيساهملقد

وبلاد،الصغرىسيااَوجبال،الفينيقيوالساحل،وكنحانالعرإيةالصحراء

شعوبثم،المربيالخليجعلىالرسوبيةالأراضيومنطقة،النهرينإ!نما

وهضابها.ايرانجبال

واحداهدفالجميعهاانالا،وعرقادمابحفهاعنالشعوبمذه!تلف

علىالسيطرةمنالتمكنوبالتالي،الخصيبالهلالاراضيالىالوصولهو

الحضارةعرفتماأولالتي،السومريينبلاد،النهرينبينماجنوببلاد

الصحراءمنالقادمةالشنحوبتنتسبق.مءالثالثةايألفمطلععندالمزثصة

موجاتشكلعلىالخصيبالهلالاراضيدخلتالتي،المثاموباديةالعربية

وبالمقابل"الساميةالشعوباسرةالىسنة7لافثلاثةطوالمتلاضةعد!ة

المحموعاتالى،القائدةطبقتهاالاقلعلىأو،الجبليةالثمموبتنتمبب

فينحوهاوتحركتالمنطقةالىاهتمامهاوجهتالتي،الجرمانيةالهندية

يغرفيصنعتاساهمتأخرىبأشموهناكنحدوكما.م.اللأولىقونيةلثاالألف

لغتهملانذلك،اصلهممعرفةنستطيعلاالذينمثلاكالسومريينالمنطقةهذه

.الآنحتىالمعروفة،باللغاتمرتبطةتكونانمنبيدة

الحضاريوالمستوىواللغةالدمفيبينهافيماالشموبهذهتختلفلا

مختلفة،اجتمأعيةنظماتتبعالمتنوعةالجغرافيةمناعلقهاضمننرأهابلضسب،

/البلو.موطنالشامباديةفهناك.لهاالخاضعةالمميشةثروروتأثيربفحلىوذلك
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القديمالأرنىالنترقبعث

الصورةرسم!لىعديدةسنينطيلةواللغويونالأثريونالبحاثةْعمل

اكثرتتضحالصورةهذهأخذتوقد.البلدانمذهلشعوبالتاريخية

التاسعالقرنمطلععندفينفكورنياستطاعأنبعدالزمنمرورمعفثثر

كاباتعلىاعتماداالمسماريالخطرموزحلالىالطريقيشقأنعشر

والانَكليزيةالافرنسيةإتالحفرذلكأعقبوقد.قديمةفارسيةملكية

كورس)دورشاروكينفيالآشور!ينالملوكقصورعنللكشفالواسعة

قدمتوقد.(شيككوجند)نينوىوفي(نمرود)كلخووفي(باداَ

الحضارةلدراسةمنهلأكبربحقتحتبرالتي،بانيبالاَشورمكتبةنينوىلنا

تمثلالي،البارزةالجداريةالنقوشمنمجموعاتومعهاالآشوريةالبابلية

الأخير.الآشوريالحصرفيالفنيةالأعمالأهم

التوراةفيذكرهاجاءالتيالأسماءمن-نزالولا-انطلقناانناوبما

المسماريالأدبرموزفكفيالحثيثةالمحاولاتالحفرياتأعماللازمتفقد

بشكلحجريةوانصابطينيةرقممنوصلناماعلىرئيسيةبصورةالمدونة

السابقةالحصورالىالمتأخرةالمصورمنبدهااَخرالىاكنشافمنقادنا

كنراثالسومريينالترابتحتمنالحضاريالتراثانت!ئالتموهكذا.لها

:سوزافيالعيلاميينوتراثالعربيالخليجعلىالرافدينبلادجنوبفي

ومسلةالقديمةالاكَاديةالعصوربقاياأيضاهناالو!هبنفسظهرتحيث

تراثاكنشافتمكذلك.شر.بمتهنصوصتحملالتيالشهيرةحمورابي

هذ.نفوذازدادوقد.والبابليينالسومريينبلادحولالجبليةالشحوب

الحثيونعرفهاانيالمنطقةهذهفي..مقالثانيةالألففيالجبليةالشحوب

والوسي!القديمالمصروآشوريو(بوغازكويمدينة)الصغرىاَسيافي

فقدالشامباإدشمالفيالمنتشرةالأثريةالضلالأما.آشورمديةفي

والفينيقيين.والآراميينالكنحانيينتاريخلدراسةمناهللناقدمت
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السومريالشعبتاريخفجرعنبالبهفالآثارعلماءاهتموأخيرا

وفلسطينالشامبلادوفيالنهرينبينمابلادمناطقفيالقرويةوالمجتمحات

السومريةالحضارةنشوءفاعدةتشكلاليالحضاراتهذهايرانوفي

وتطورها.

انزمنمنقرونخلالالادفىالشرقبلادفيالابحاثامتدتوهكذا

عصورالىباداَوكورسنينوىفيالحديثلمصرهمالآشوريينقصورمن

والحجريةالنحاسية-ال!ريةالعصوروحتى..مق0003بمدماالىترقى

والقديمة.والوسيطةالحديثة

**،
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اغنامهاوجالاقطمانترعىمتعددةئرفيعشاينتظمونالذين01الرحلالساميين

يقطئيالتيالجبالفهناكذلئهجانبوالى.بدقةومحددةواسمةمناحلقةي

وذلك،الخيولوتربيةالصيدعلىعيشهمفييمتمدونالذين،الرحلالبدو

منمنسبقهمفيهااستقرالتي،الخصبةالوديانفيل!مكانايجدواام!ند!ا

الصحراءبينالمحصورالخصيبالهكلنجدوختاما.الحضرالسكان

يصردوألمالذين،المتحضرينالفلاحينموحلناصبحقدالجبليةوالسلاَسل

موطنمنانطلاقابل،القبليةأوالعشائريةعلا!اتهمحسب.مدينتظمون

الرسوبيةالاراضيفيخاصةبصورةحدثكماأولقراهمانتماءأوسكناهم

لهتهم.اَودويلاتمعابدهممناطقحسبوذلكالرافدينجضوبمن

على،والفلاحونالجبالوبدوالباديةأهل،الثلاثالفئاتهذهكانت

مععيشهافيتتأرجحالفئاتهذهوكانتكما.بينهافيمامستمراتصال

.الأخرىلحاصلاتمنهاكلحاجةرغم،دائمينوخصاموئامبينبعضها

كانتالتيالتجاريةالطرقعلىدوماالسيطرةالسكانمنالحضرحاوللقد

رئيسيةبصورةالبدواستهدففقدذلكمنالنقيضوعلى.البدوايديفي

الواقعفياحتقارهممنوبالرغمب!المتحضرةالمناطقفيوالتحكمالولوج

وخيراتهم.أرزاقهمفيدومايطمعوننواكا،للفلاحين

بينتناقضالادنىالثرقبلدانفيالاجتماعيالصراحهذاويلازم

تاريختنبعنااذا.العرقيةوالأصولوالفكريةاللغويةالنواحيمنالسكان

الغريبةالقوىبنِنتوازناخلقواحدشعبفييتمثللاأنهنجدالادنىالثرق

شعوببينالزمنمنقروناداملصراعنتيجةالتاريخات5كانلقد.والمحلية

المادية،المصالح،بكتشابالاحرىأو،تحاكانغير.البمضبعضهاعنغريبة

بلادفيعليهالحالاصبحتكماودولمجتمعاتفيتنتظمجعلهاوالفكرية

الحاضر.والعصرالوسطىالقرونخلالالغرب
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لأوّلفَصحُلأا

التاريخقبلماعصور

المصرلناخلفهاوالتيالأهميةمنبنوعالمتصفةايلأثريةالبقاياتنحصر

الشرقمناطقتضمفيفق!،الآنخنىمعروفهوكما،القديمالحجري

ناالمرجحومن.ايرانوبلادالصغرىواَسيافلسطينجبالفي،يلأدنى

نستطيعلاالذيالغابرالممرهذافيالشامباديةاستوطنقدالانسانيكون

ايأدواتبمضعلىالمثورهوذلكمؤيدايبدوالذيان.بأرقاممحالمهتحديد

.والرماديدمشقبينالطريقمنتصففيتقريباتقعالتيالرطبةفيالصوانية

الحضاراتوتطورمنشأعنلبحثناالنسبةإقيمةأيةالمكتشفاتلهذهليس

لموكونناننممدنبشريمجتمعمنتجاتعنت!ونماأبمدلأنهاالتاريخية

تليها.التيبالحضارةتربطهاخطوةأيةلنبعنستطع

النحالسبم:-الجريالعصرالىوالانتقالالصيتالجريالعصر-ا

العصرفيالأخصوعلى،الحديثالحجريالعصرفيايأوضاعاختلفت

المنطقة.هذهفيمبكرافجرهبزغوقديبدوالذي،النحاسي-ال!ري

نقوالكهوفالضاوفيالجبليةالأراضيسفوحعلىفقطتزدهرلمتهمافحضار

نابذلكويقصد.المتحضرينالفلاحينوأولالمياديناَخرلنتاجا!ابل

يقتدهـولم.للزراعةصالحةأراضيعنيبحثرنبدأواصيادين-فلاحين

ال!بالشريطذلكالىتعداهابلوالمرتفحاتالوديانفيفقطالبحثهذا

ايأراضيفشملهذاحدوداجتازوقدلَما.الشاموباديةالجبالبينيفصلالذي

بالقدر،العربيالخليجعلىالنهرينبينمابلادجنوبفيالخصبةالرسوبية

.الرسوبياتبفملتشكلتقدالاراضيهذهفيهكانتالذي

-16-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بينمابلادجنوبوكأنائحاليةالدراساتنتائجمنيبدوحالكلوعلى

قأخراالتطورمرحلةدخلقد،سومرببلادبعدفيماالذفيْء.فالن!.ين

بالدربةذلكتجلىوقد.والفراتدجلةلنهريالشماليةالاقاليمعنقليلإَ

الموصلمدينةضواحيفيآشورببا،دذلكبعدء!فمامقابل!الأولىصَ

منطقةأناعتبرنااذاطبيحياهذايكوتوقد.الخابورمنطقةوفيالحالية

انالافيداليهااقدتقدوالفراتدجلةمتسبكندالمشنقحيةالفيضان

ذلكجانبالىوشق!يَبدائيةريعلريقةفيهانخذأنمدوتطن!أفشيئاشيئا

نبياانمثخرالاستيطانعلىيدلالذيان.زمة9الاالطرقمنثمبكة

الحجريَالمصرمنواضحةمتهشفاتأيةهاكتظهرلمانههو،للجنوب

JAYاأصبحالمقافيوفي.النحاسي-الحجريالمصرفجرمنخىأو

الشامة!فىدشمالوفيالنهرينبينماشمالفيلديناعادياالمجالهذافي

.ايرانوفي

وأالسوداءالبسيطةايأوانيعلىالجنوبل9اطافيالآنخىتمثرلم

الاسفلمنقليلاالمسطحةالمخروطيةالقاعدةذاتالحمراءالبنيةأوالرمادية

كمائتجتأحيثالحوافيفتنقصهاذلكالىوبالاضافة.ق!صاتثصبهالتيأو

فيتصادفنانيايأوانجدهذهذلكمنالنقيضوعلى.بطبيحتهايدالانسانتصنعها

اقليموفيالشامبلادفيمختلفةلمناطقالسكنمواطنفينخطوهاخطوةكل

عنقليلاتختلفأشكالهاانمنوبالرغم.تركستانحتىا.إرانوفيالمو!ل

أسلوبنفسمكانكلفيترينافانها،صنمهامناطقلاختلافتبحابحضها

فيالمشويةالأوانيهذه!تقبر.والمدلَكالمسودءالخارجيالسطحصنع

مخلفاتمِنالعروةبدلشراجاأواريةتحملوالتي،البدائيالموقدنار

هذهعلىالمرءيمثروحيثما.(ارقمصورةانظر)الحد.بثالحجري!الحس

لهذاان.الأبيضباللونمليئةحزوزذاتأوانيبجانبهاغالباتظهراياواني

بيضاءبخطورووالمصقولالمدخنالأسودالوعاءسطحتلوينأيالأسلوب

منذالآنيةهذهاكنشفتلقد.(3رقمصورةانظر)النظرعلىجميلاوقما
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بلادوفيكوتزيشيساقةبلدةفيالشامةلإدشمالفيعديدةسنين

منذأيضاعليهاعثركما..نينوىمدينةمنالسفلىالطبقاتوفياَشور

علىيقعآلذيحسوتلفيالطوبمنمبنيةبيوتداخلششواتعدة

فيهكشفتالذيالوقتففي.الموصلمنالجنوبالىمتراتكيلوبضع

لآنحىالمرءيجدلم،(سيالكتبة)ايرانفيمثيلاتهاعنالحفريات

.الحرةيلأرضفوقمباشرةتقعوالتيحسونةتلطبقاتأقدمفيبيرتأثار

المخيميناوالرحلالصيادينمنكانواالتلهذاسكانأنالمنقبوناعتقدلهذا

القصبمنبنيتقدالسفلىسيالكتبةطبقاتبيرتأنالعلماءويعتقد.منهم

وأدواتوالأسلحةالعظاملناتبين.مشابهةأخرىعضويةموادمنأو

هذهانالخابورنهرعلىحبفتلطبقاتأقدمفيوجدتالتيالحصاد

سيالكوتبةالدجلةعلىحسونةبلمثلصغيرةقرىعنعبارةكانتالطبصات

الانتقالمرحلةيمرونكانواناسأقطنهاصغيرةقرىهيالاماوأنها،يرانافي

بالزراعة.والاغنناءالاستقرارحياةالىالصيدحياةمنوالتحول

اجتماعيامستوىأرقىتمثلانهاالمنطفةهذهاعتباريمكنناوبهذا

ق.م.!كوالرالعةالألفخلالالادفىالشرقبلادمنالشماليالجزءفي

أناالا،الواص!مهصنعهالمناطقتبحابأشكالهاالآنيةاختلافمنالركم

الفنية.والدقةالزخرفيالأسلوبفيواحدمستوىعلىجميعهاكانت

لدينا،الموجودةالأثريةامتشفاتمننستقرىءأنالآنحتىلنايمكنولا

شكلتقدالواسمةالبلادارجاءفيالمنتشرةالعديدةالقرىكانتاذافيما

نعتبرأنبمكانالجرأةمنانهحقانجدولذلك.سياسيةدويلاتبيفافيما

نأأغايحقانهالا.الامتدادالحضاريتوسمهفيساوىقدالش!ولالسياسي

ايأقاليم.يشبهماشكلعلىبينهافيمااتحدتوقدالقرىمنالحديدْتمترض

حملواالذينالناساولئكوفكرعقيدةعنالكثيرنعرفأننودكناكم

الحضاريةمخلفاتهمأنالمؤسفمنولكن.القادمةللاجيالالتقدمبذور

!ينالا-النحاصالحجريالمصروبدايةالحجريةالحصورفايةالىالتيتمود
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والس!حيزالبسيطةالصوانيةالأدواتليستاذ.النورمنبصيصاالا

النحاسمنصضصتالتيالنحاسيةيلأدواتوأولوالنبالوالمحكاتوالمكاشط

ئمكلعلىالمصنوحالعظميالمقبضذلكولاحتى،ال!رْقبواسطةالخام

تلكمن،تبةسيالكفيالاولىالطبقةفيعثرعليهانيةصوابأداةانسانوالخاص

بواطنفالناساولئكأخبارمنهانستشفأننستطيعالتيالآثار

أمورهم.

اكئشفتالتيالقبورموجوداتتشكلأنيمكبئالمجالهذاوفي

نأدونالبيوتفيكانفالدفن.الموضوعلهذاالوصيدالمنطلقسيالئهتبةفي

فيمتبعاكانكماالحليأوالآنيةأوكالأسلحةأدواتالموتىمعيرضع

عمليةأثناءالقرابينيقدمونكانواوكأنهميبدوهذاومع.المصورجميع

قبا!ماعصورخلالمعروفةكانتالحادةهذهأنبالذكروالجدير.الدفن

الموتىدفنعمليةوفسرتذلكثبتحيث(ممر)مريمديفيالتاريخ

كانتموتاهمأرواحانيمتقدونكانواالقدماءالسكانانعلىالبيوتفي

عاماغنقادعلىللتعرفالأقلعلىيقودناوهذا.الطمامموائدتشاركهم

.الموتبعدأخرىحياةألىينتقلون!أمواتبأنالسكانبينيسودكان

كانتالتيهذهالمادة!كدماسيالكتبةفيبايلأحمرالعظامتلوينيبدووقد

وهبعلىالدمبقوةالاعتقادعلىتعتمدوالتيأخرىأماكنفيأيضأمعروفة

.الدملودطلاحمراللونلاستخدامالسكانقادبحيثالحياة

الحديثالحجريالمصرنهايةعندالادنىالشرقبلدانتتصورأنلنايمكنص!

واسحةمنطقةانهاعلى،النحاسي-الحجريالحصرالىالانتقالمرحلةونجلال

المخيمينالرعاةالبدوينتشربينما.الصيادينقبائلالجبليةسلاسلهاقسكن

وحتىالعصورجميعفيلهمموطنابقيتالتي،الشامباديةرصابفي

.هذايومنا

منهمأفراد،فلاصنتدريجيااستموطنهافقدالضيبالهلالأراضياأم

الصانجالهاقدمتزراعيةأراضيواستملكتقرىفيانتظمت،جماعاتأو
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نهائيا.الصيدعنالاستغناءلتستطيعيبدوماعلىكافغيركان

وانبدلاالذيابفلاحةحياةالىالصيدحياةمنالتحولهذاشمللقدص

البحربينالمحصورةالبقاعجميغق.موالرابحةأخامسةاالألةءفيتم

.ناوآخىايرانمجتازاالمربيوالخليجاتموسطالأبيض

الغربفيالتحولهذالواءحملواالذينالسكانهؤلاءكانهل!ترى

أرومةالىينتسبونكانواأمواحدشحبمنينحدرونوالجنوبوالشرق

عنشيئانعرفولننمرفلاانناطالماعليهالاجابةيستحيلماهذا؟واحدة

يعكسهابل،فق!بالكلامأفكارهعنيعبرلاالانسانان.العصرهذالفة

الأوانيأشكالانالافتراضيمكنناذلئهعلىبناء.فنيةوأشكالاصورا

وفيالشامبلادشمالفيواْخرىمنطقةبينوالمختلفةالمتعددةالفخارية

وجودعنتعبيراالاليست،ايرانوفيالرافدينبلادشمالوفيشوراَبلاد

تمودولكنها،التطورمنواحدمستوىعلى!سكفمتعددةإ!ئريةجماعات

عديل!.أصولالى

هنحالي:-ا!ريالممر-ب

والمزخرفةوالمصقولةوالمدظنةيدوياالمصنوعةالفخاريةالأواني!تعتبر

مبتكراته،ومنالحديثالحجريالعمرمميزاتمن،الحزبطربقةأحيانا

كالى"سودالالوأنالمتعددةالتزييناتذاتأيالملوفة!صالأو%

فاتحة-ْ-عجينهمنعهوْالفا-والاحمرالداكنوالبنىوالبنفمجى

بركل.اتخديثآنحجريالعَصَرَيليالذي،النحاسي-ا"لجريللعصرمميزة،ا-!ن

الذيالمامالثؤريالانقلابعلىكدليلالوقتبنض!الآنيةهذهجاءتكما

الحجرفي-المصرالىالحديثالحجريالمصرمنتحولهاننالحياةعلىطرأ

الضحاسي.

،ايرانفيسيالكتبةفيمؤخراجرتْالتيالحفرياتنتائجدلتلقد-

،السوريالقطرالعريفيالجديدةوتل،الحراقيالعربيالقطرنيحسونةوتلى
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طريقةالىاهتدىقديكونأنقبل،نيته2تلوينعلىأقدمالفاخوريأن

الذي،المنتظمةالناوديمدفه15واختراعهقبلي،باتقانشيِّها

التحولهذاأنيبدوكذلك.جوانبهاتتدخنأندوننيته6شيبهيتطيع

ملونةنية1صنعالىالحديثالحجريالعصرفيالمصقولةالآنيةصنععن

كماخاصة،تجارببدونولافجأةيحدثلمالنحاسي-الحجريالحصرفيئ

السابق.فينظنكنا

علىاوفجائيبشنكلتمقدالتحولهذاكانفسواءحالكلوعلى

الىارتقتقد،يلأدنىالشرقبلادبأن،مطلقايشكلاالمرءفان،مراحل

الملونةالفخاريةالأوانيصناعةازدهارفترةفي،جديدةحضاريةمرحلة

.المتمددةبأنواعها

:(سيالكتبة،طفئل،سلاساء)ا!نحهسيم-!ريا!صرطلع-ا

ثلاثةأسماءلأدنىالشرقبلادفيحضاريةمناطقثلاثاتخذتلقد

المواقعهذهتمطيكما،سيالكوتبةوسامراء!لفتل:هيأثريةمواقع

يمتبرالذي،المحروفالملونالفخارمنأنواعثلاثةالىأسماءهاالأثرية

النحاسي.-الحجريالعصرلبدايةايلأعظمالمشتركالقاسم

،البهضبمضهاعنالمتجاورةالحضاريةالمناطقفصليمكنولاهذا

بكهما،وتشابتداخلهماالآنخنىالمحروفتين،وسامراءتلحلفمنطقتيباستثناء

فخارعلىالآنحتىنمثرلموهاكذا.النادرةالاحوالمنتبقيانانهماالا

حلف،تللمنعمةالغربيالجناحتمتبرالتيالشامبلادشمالفيسامراء

،السامراءفخارعلىفيهيعثرمكانأيفييظهرصلفتلفخاراننرىبينما

الاوس!.والؤاتوالدجلةالكبيرالزاببينالم!صورالمثلثفيأي

تلخارنوعمنوحيدأ!ءتمسهاسامراءفىوجدفقدذلكالىاضافة

رءمنْالنوعينهدينن،الأثريةالمواقعبعضفيونجدكما.طف

الزمن.منطويلارثحاسويةاستممالهمااسترقد
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كم35يبمدالذي،حسونةتلحفرياتتتائجخر9من5وانطلاتبينوكما

بقليلأقدم،سامراءفخاروكأنلنايتراءىْ،الموصلمنالجنوبالىتقريبا

زخارفوأسلوبمظهرفان،كلههذامنااهماأما.حلفتلفخارمن

حضاريةدرجةحقالنايمكسالفخارهذابأنيوحيان،الملونةسامراءفخار

حلف.تلفخارمنزمناأقدم

عنيضتلفانفهما،ذلكعداوفيما،إإليدالنوعينمنكلصنعلقد

هوالنوعينفار-ْأفانوهكذاواث!يم.الفنيةالنواحىفي،بعضهما و-ب!هم

الممقو!أمكاناايلصليبيحتل.السحرالىترمزالتيوخاصةتزييناتهماعناصر

الضاجمحمأ!ثيءالىلرمزلأفهافخاقزلينعناصربيندارزا

صليبهيئةعلىاخرىتزيينيةعناصريرتببأن،الفاضوريالىأوحىقد

".اناسمحقوفصليبشكلوعلىالوعاءمرنجصلمثلارتبلقد.معقوف

الاسماكمناقيرهافيتلتقططيورشكلعلىأو،هفافشمرذوورقصون

المستعملةالحيواناتليست.(rرقمصورةانظر)جبليةتيوسهيئةعلىأو

تكونالتيالبربةالحيواناتمنهيبلأليفةحيواناتالتزييناتهذهفي

تمثلهاالتي،الافكاراستقراءنستطيعلاانناورغم.الصيادينهدفعادة

كانمجتمعأفكارعنتمبٌر-يبدوماعلى-انهاالا،بدقةالتزييناتتلك

حلفتلفخارالىبالنسبةنراهمابعكسوهىالصيدعلىيعيشيزاللا

.واختامصغيرةوتمِاثيلاةنيةإ!اإقامنلةالمماصرةالاخرىوالآثار

سامراءنيةآفانحلفنيةواَسامراءأوانيبينمعدوماالشبهوجهكاناذا

الزخرفةاسلوبفيتكمنفريدةميزةفيلهاالمعاصرةايراناَنيةمعتلتقي

ممينة،تجريديةهندسيةأشكالعلىتزيينهااسلوبيحتمداذ،التلوينأو

معينا.شكلاتأخذحتىأحياناتتكيفقدا!االا،رموزامبدئياتعنيقد

بالمكسأو،حيوانشكلعلىيصبححتىالمعقوفالصليبيحو"رقدفمثلا

وكما.معقوفصليبشكلعلىوترسمماحيوانجسمأعضاءتجمعقد

أربعةمنمؤلفةزوبعةشكلعلىيصبحسامراءمنطقةفيالمعقوفالصليبان
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ليصبحمخط!مثلثعلىقرونتوضعقدانهايرانفينرى،جبليةتيوس

فيمحصورمستطيلعلىجبليتيسرأسيوضعأوحيوانشكلعلى

انهاالىحلفتلحفارةبقاياتشير.(4رقمصورةانظر)ومخططالوسط

الصيد.مجتمععاداتببحضواحتفطالزراعةعلىعاشفلا!يمجتمعئتاجمن

تمسه،طفتلموفىكبيرةبكمياتحلفنلفخاراكِنشفلقد

الر!يناتهتمتما،الموصلمنب-.يمعيالصغيرعريجيةتلوفني

لنا.بالنسبةناأحياغامضةتجريديةعناصرعلى،غيرهامنكبر-ص--أ-كثردرجة

فاقماالحالهذهوفي.الاحياءعالممنفستمدةالعناصرهذهتكونماوقليلا

العناصربينمنفنعرف.القيمةالاستنتاجاتبعضالىتقودناهامةمادةنحتبرها

صورةانظر)مزدوجةفأسانفهمهاالتي،المزدوجةبالقوقحةيسمىماالواقمية

.(5رقم

.(بالبوكراينوميسمىماأو)الثوررأسنجدذلكجانبوالى

الثورالسابقينالمنصرلنعلىتعتمدالتيالفكرةهذهمعوانسجاما

النو-هذاوَخصائصميزاتأمنيعتبرالذيالاربعقوائمهعلىالراكع

عنالمقدسالثورهذاأهميةتقلولا.(6رقمصورةانظرراَمن

نإ.المشويالطينمنوالمصنوعةالصغيرةالانثويةالتماثيل؟

تتمتعحيثضكريببطابعالتمائيلهذهوتتسممحورةواحسامهادميمةاطرافها

تمسضطوطهاتلرينفياتبعوقد،متكاملةغيرونسبمشحوذةباطراف

7(رقمصور)انظرالملونهالفضاريةفيالاوانياستخدمتالتيوالطريقةاللون

الأمومةتقديسعننعرفهماأقدمالىتشيرالأشياءهذهانالمؤكدمن

الفأسبوَاسطةعنهاالتحبيهىطرقفيالاتنباهوتلفتكما.الثوربمبادةالمرتبط

الكريتية،الديانةمعقرابتهاالىالمقرفصةالصفيرةوالتماثيلالمزدوجة

-بكثير.الاخيرةهذهمناقدمانهاالا

الامةالاولىالفكريةالبوادومنالثوروعبادةالأمومةتقديسان
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القديمةالشرقبلدانتلازمأنالمبادةلهذهقدرفقدولذلكالزرايرللمجتمع

بلادفيالتحضربدايةعندظهرتالتيايأفكارهذهوتعتبر"السنينف31

الحالواقععكسعلىمنهاالغربيالجزءفيالتقدممظاهرمنالادنىالشرق

الشرقي.الجزءفي

التيئ!القفزةنمللانبمكانالسهولةمنعليناأصبحذلكعلىوبناء

الابنيةالى.البسيطةالاكواخمنبالعمارةالانتقالفيحلفتلمنعمةخطتها

الايجي.بالتولوزيسمىماتصميمهافيتقاربالتيالمستديرالمخططذات

الصناعاتاهماحدىالقفزةهذهفينرىأنالسهولةبنفسنستطيعكما

لصناعةمنطلقاتمتبرالتيالصماءالاصارشحذفنننالمتجسدةا)يدوية

.(8رقمصورةانظر)ذلكبحدالقديمالشرقتطورفيالمسطحةالاختام

تتجاىكانتوالتيالشرورلدفعالتعويذاتمنفكرةالاخامهذهنشأتولقد

صاحبها.ملكيةالىترمزمنقوشةبشارات

جنوبفيالغرينيةالاراضيصمنطقةكانتاذامامعرفةالآنحتىلايمكننا

الاقتصاديالمركزبمدفيمااصبحتوالتيالعربيالخليجعلىالرافدين

صرحتشييدفيعامةبصورةساهصتقد،الادنىالشرقلبلدانوالفكري

تقدملمحالكلوعلى.النخاسي-الحجريالحصرمطلععندالمنطقةحضارة

مكتشفاتالآنحتىالمنطقةتلكفيجرتاليالعديدةالأثريةالتنقيبات

ويبدو.الحضاريةحلفمشطقةفينحرفهاالتيتلكمعمقارنتهايمكن

للمجتمعالحضاريالتطورفيالادنىللشرقالقيادةمركزانالآنخى

الاخصلاوعلىالنهرينبينمابلادمنالشماليالجزءفييتجسمكانالزراير

تبدلتالحالةانالا.وزاغروسطوروسبينالمحصورةحلفتلمنطقةفي

الجنوبيبدووكأناذوالأخير،الوسيطالنحاسي-العصرالحجريضبةخلال

يخطوها.خطوةكلفيالشماليحاذيمرةولأولبدأقد
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:(*ولمثبيد)موسيصالنحالسي-الجرجم!الصر-2ص

:(حيثيالفبيد)خي2اشسي-الجريوالصر!

منالشرقيالث!مالالىيقعالذي،كوراتبةتلحفرياتنتائجلناثقدم

الشرقفيالتاويخقبلماحضارةنمومراحلعنصورةاحسنالموصلص

علىيشدالذيالضيبالسهلهذاوسطفي.الفصلْهذاخلالالادنى

مرياولالزراعيالمجتمعيتسلم،بالذاتوهنا،الايرانيةالجبالسفوحطول

ا!نزالااننا.النهرينبينمالبلادإلفكريةالقيادةزمامواضحوبشكل

معلوماتنااستقاءفيالاختاموصناع!ةالفخاريةوالاوانيالعمارةفنعلىنمتمد

منتصلافقطنلحدانناغير.سابقانفملكناكماالعصرهذاحضارةعن

الاَخرينءالمجالينأهميةعلىالتركيزالىالفخاريةبالآنيةالاهتمام

الضبةهذهخلالجباراتاكنيكياتقدماحققتقدالفخارصناعةكحقا

هذاأنإ+.ببطءيدوياالامربادىء!يداركانالذيالدولابباختراع

طديةسلعةالفخاريةالآنيةمنجملهوكأنيبدوبالذاتالتكنيكيالتقدم

كلوعلى.أسمىفكريةمتطلباتعنللتحبيروسيلةتصلحتعدلمبسيطة

يضمحل!اخذقدالنهرينمابينبلادشمالفيالآنيةتلويناننرىحال

الفنيهكالتوصلالعصرهذامبتكراتباقيتعطينالا.العصرهذامنذويتلا!ثى

بصورةالطوبمنبدلاالآجركاستعمالاوقهطرْمنبدلاالنحاسصبالىص

الابنيةأصبحتولكن.العصرهذافيالفكريةالمنجزاتعنفكرةرئيسية

ابملقوىللتحبيرالاولىالت!اربيشكلبناؤهاكانالتىالمعابدأي،المقدسةص

و!دنا.الفكرةهذهقعطناالتيهي،الاتاللبسطةوكذلكالليتافيزيكية

كانتالتيالتشكيليةالقيودمنشاملاتحررابوضوحالفكريةالمنجزاتهذه

الىالواقحيةالاشكالصلتالتيالقيودتلك،الفخارتز.يبنفيمسيطرة

فينشأتوهنا.لفعاليتهاالرمزيةالقيمةبهانوكدذهنيةتجريديةأشكال

التيالمصورةبالاخباريسمىماأوالمصورةالقصصأولالاختامصناعةفن
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الهدئالشرقعالمطرقهاالتيالتصريريةالمواضيعلكافةالانطلاقنقطةشكلت

.(9رقمصورةانظر)العمرهذابعد

الوسطىالفترتينالىتعودمتعاقبةطبقاتكوراعنتبةفيالكشفتملقدس

عنيختلفمعبدعلىكلمنهايحوىالنحاسي-الحجريالممرمنوالاخيرة

يحوىصغيربناهعنعبارةالممابدهذهاقدمان.مخططهشكلفيكلياالآخر

انه.بعدفيماالأدنىال!ثرقبلدانعرفتهالذيالمقدسالبناءخصائصجميع

المدفلويقعالجانبيةالغرفمنمجموعةتنوسططولانيةغرفةعنعبارة

يسمىماأومذبحالطولانيةالغرفةوس!فييقوم.العرضانيالضلععلى

مظهرهافيتشكلمربعةبدع!اماتالجدرانعززتوقد.القرابينبمنضدة

العصورجميعخلالالدينيةالعمارةفنتطوركاملرافقتتزلينيةمحاريب

بأنهفيوصالثانيالبناءاما.بصدفيماالأدنىالشرقرلدانعلىمرتالتي

نايرجحكذلك.مَصدبمهوممااكثرمقدسةحظيرةالأرجحعلىكان

وأالاولالبناءبهشيدالذياللبنمنبدلاالخشبمنجدرانهابنيةتكون

مما.والطوبالخشبمنمبنياكان

بشكلكوراتبةحفرياتنتائجوتفسيراتملاحظاتصحةيؤيدماان

العمروأواضسطاائصمنخصاهينمااهناكلأْلريةالمكتشفاتبان،قاطع

فيجنوبالبلاد،جرتالتيياتالحفرأصدثفييكمن،النحاسي-ال!ري

واليوم،باريدوالمعروفالقديمالمقدسالمكانذلثهفيالتحديدوجهوعلى

."ايا"ولارضاْلماءإلهبلدةبعدفيماأصبحوالذي،شهرينأبوتلبخرائب

قبلوحتىالجنوبفيالفبيدبعصريسمىمابقاياعننعرفهماكلكانلقد

الطينيةالتماثيلوبحضالفخاريةالكسربعضيتجاوؤلامضتسنينعدة

واقفة!مثلتلقد.أصياناطفلاترضعوهيالأمومةإلهةتمثلالتيالنسائية

المقرفصةمثيلاماعنتختلفلاا!اكما،القطوجهيشبهبوءوتتحلى

تشتركولاكنهاظاهرياالاالشمالفيالحضاريةطفتلمن!مةفيوالمكتشفة

نهايةالىتحودطبقةوفيايضااريدوفيمجدداظ!رَ"وقد.واحدةطبيمةفي
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قسمى،التيلآنحتىالممابدعلىمثالاقدم(7طبقةاريدو)المُبيددور

!ىدلحضارةوالمميزالخاصالطابعيظلانلهقدرالذي؟المرتفعالمعبد"

أقدممخططبينتشابهانلاحطاننا0(01رقمصورةانظر)النهرينبينما

بنيقدالأخيرهذاانمنبالرغم،الممبدهذامخططوبينكوراتبةفيمحبد

منوبالرةمكوراتبةفيعرفناهاالتيالمحابداقدمتعاكسمرتفحةمصطبةعلى

الطولانيةالغرفةايضاوتتوسط.الطويلالضلععلىأقيمقدمدخلهان

مذبحكوراتبةفيالطولانيةالغرفةويتوس!.الجانبيةالغرفمنمجموغين

والجدير.االمصيرالغرفةضلععلىأقيمتدرجةمعمرتفحةمنصةاليهمضافا

النوعلهذامميزاعنصرابعدفيمااصبحتقدالمنصةهذهانبالذكر

المحابد.من

منالمعبدهذالتطورالاولىالمراحلعنالكشفالمنقبوناستطاع

المحروفةالمحابدأقدمان.البعضبعضهافوقالمتعاقبةالعديدةالطبقات

ومنضدةمذبحعلىوتحويم4*4مساحتهاتبلغمنشأةعنعبارةلدينا

ناعلىيدلممامصطبةفوقيؤسسلمالممبدهذااننجدوهنا.للقرابين

بحضه.فوقالبناءوتعاقبوالانقاضالركامتكدسمنناتجالمصطبةنشوء

الحجموقعفخار"باسمتعرففخاريةكسرعلىالممبدهذافيعثرلقد

بينمابلادجنوبفيوجدالذيالملونالفخارأنواعاقدمويحتبر؟محمد

مرحلةالىيلأرجحعلىالنوعهذاتاريخارجاعويحكننا.الآنخىالنهرين

صورةانظر)اواسطهالىالنحاسي-الحجريالعصرفجرمنالتصول

----.(أ\رقم

جماعاتان،كبيرةبأرجحية،المكتشفاتهذهمننستثفأنيماكننا

عنوعملتقديمةعصورفيالمستنقحيةالجنوبأراضياششفتقدفلاحية

الىالجنوبأراضيتحويلعلىالسهولوارواءالمستنقعاتتجفيفطريق

تكدلقد.الشماليالجزءلاراضيالطبيعيةالخصوبةتعادلخصبةأراضي

الفكريالتقدممنواحدمستوىعلىكاتتاوو!كوراتبةانسبقفيمالنا
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.فمثلاالمجالهذافيمعلوماتنافيالاستزادةنوداتسامنبالرغم،والاقتصادي

كانتالتيعامةبصررةالآلهةأوالربةأوالربهومننعرفاننودكم

الحيوانيةالمشاهدتلكنقشمنالمقصودهووما.؟المحابدهذهفيتقدس

لهؤلاءالاجتماءيةالحياةنظمتكيفأو.؟المسطحةالاختامسطوحعلى

القرىمنمجموعةانأممستقلةوحدةتشكلالقريةكانتوهل.؟الناس

ساهمتالتيالشعوبهيمنثم؟.وبلدانأقاليموشكلتةينهمافيمااتحدت

.؟التطورهذافي

كبيرادورالعباقدالمقدسوالثورايأمومةإالةأنشكمنهناكليس

وذلك،العبيدعصرفجرمنذالرافدينبلادشماللمنطقةالدينيةالحياةفي

.صغيرةطينيةتماثيلومنالفخارية!اوانيتلوينعناصرمنماشاهدناهبحد

أخرىاَلهةلعبادةبنيتقدتبهكورامعابدتكونأنأيضاالمحتملمنولاكن

وانشمس،والبحاروالجبالالسماءتمثلوهيبعدفيماالأدإنقدستها

،اريدوفي،الجنوبالىبالنسبةأما.والبرقالرعدأوالزهرةونجمةوالقمر

قد،ايا"المدينةإلهمعبدتخةيقعمعبدأقدمبأننفترضأنلنايجوزفانه

الىبأنهالافتراضلنايضحذلكعلىوبناء.تقديسهاجلمنأيضابني

المصرفيمحليةاَلهةتوجدكانتالأمومةبالهةالمتمثلةالحياةفكرةجانب

..مقالرابعةالألففيأيالنحاسي-ال!ري

السفليالعالمديانةانوهواَخرافتراضالىأيضايقودناماوفذا

الزوايرالمجتمعبهايدينكانالتيالمقدسةوقطعانهاا،رضبامالمتمثلة

عننشأتأخرىديانةهناكتكونانبدلابل.الوحيدةالديانةتكنلم

ذلك.منصداايلأقدمالصيدمجتمعلهةاَتقديسعنأومحليةاَلهةتقديس

البريةوالحيواناتالصيدكلابرسوماتنقش-أنيبدوحالكلوعلى

قدتكم،لمالصيدمجتمعأفكارأنالىتشيرانماالمسطحةيختامعلى

الزراعة.طورالىاتنقلقدالمجتمعانرغم،بحداندثرت
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اتحدتقدالحديدةالقرىكانتاذافيمابالتكيدنعرفأنلناجمكنلا

وأبناءفيالقرىهذهساربئمدىأيوالىأيضاالحصررزا5خا،لمما

قدواسعةأقاليمفيالمتشابهةالحضارةمظاهرأنالا.الدويلاتتشكبل

كما.الناطقبينأوالقزىبينشكليةوحدةوجودالىالأقلعاىتشير

المتعاصرةالحضاريةالمحطياتواختلافتشابهوراءبأنأيضانمتقدأنيمكننا

حضاريامستوىوصلتمتباين!ةشموبكذلكتكمنوالجنوبالثسمالفي

واحد.وقتفيممينا

فيالعبيدومنطقةالشمالفيتبةعورامنطقةعلىينطبقتقدمماان

نتكاالتيالغربيةحدودهاعنالنظربغخ!،يراناعلىينطبقلاولكنالجنوب

ايرالْىسارتلقد.الحضاريالنهرينبينمابلادتأث!برتحتأحياناواقحة

النحاسي-العصرالحجريأواخرخلالبهاالخاصةالتمدنقمةالىبتةثابخطى

الانتقالطريقفييلأولىالتقدميةالخطواتةيبدوماعلىتساهمأنهدون

إيةتقديىالىيشيردليلأييوجدلاوانهخاصة،الزراعيةالحياةالى

الفخاريةالأوانيتزيينفنازدهرلقد.الفلاحيةبالممتقداتالخاصةالأمومة

الحجريالمصرأواخرعندالكمالدرجةالىووصل،ايرانفيبالألوان!

عناصرعلىالفنهذااعتمدكذلك.النهرينبلادفيجرىماعاكسعلى

التجريديالاسلوبأيضاتبنَىكما.الصيدلمجتمعالفكريةالمواضيعتعكس

بدلالتهايكتف!بحيثللاشياءالواقعيالخارجيالمظهرتحويرالىيعيلالذي

أما.ايأولالنحاسي-الحجريالمصرفيعرفناهأنسبقماوهذاالتمبيرية

بعدالاالأوليةالصنعةهذهقواعدتتجاوزلمايرانؤانألاختاممجالفي

الىترجعدينيةمبانيعلىالآنحتىنعثرلمذلكالىاضافة.طويلوقت

المحاف!الطابعبصعوبةنضعأنحالأيعلىاست!طعناانناولو،المصرهذا

النهربن.بينمابلادفيالزراعيالمجتمعمرحلةمصاففيالايرانيةللهضبة

العصر،هذافيالأدنىالشرقفيالرابحةالقوةتشكلالتيالشامباديةتبقى

افيالا.الحضاريةالمخلفاتمنعارية،أيضااللاحقةالمصورجميعخلال
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المتعاقبة.الساميةللموجاتكمنطلقالشامباديةأهميةننسىلأانعلينا

عصورخلالكانالتأثيرهذافان،ملموسايكنلمتاثيرهاأنمنفبالرغم

فيالمواملأهممنأعقبتهالتيالأخرئالعصوروفيالتاريخقبلما

البشربة.تطور

المصرفيالبشريالتطورحوادثمسرحعنبعيدةفلسطينبقيتلقد

وفيءالشامبلادشمالساهمبينما،أخرىقرونولعدةالنحاسي-الحجري

!ماحلفتللعصرالحضاريالتطورفي،بفينيقيابحدفيماسمي،منهكبير

يومكفيالطبقاتأعمقمنالمستخرجةالأثريةالمكتشفاتذلكعلىتدل

أيضايبدوكما.حماةومن(اوغاريت)الشمراراْسومنمرسينبجوارتبة

ترينااذ؟بهاخاصاطريقاالعصرهذافيسلكتقدكايرانفلسطينان

عرفواهناكالسكانأن،وأريحا(السلطانتل)مجدوفيالأثريةالمكتشفات

وبدأواوالزراعةالاستقرارحياةالىالصيدحياةمنأيضاالاتنقالمرحلة

الملونةالفخاريةالتزييناتان.الفخاريةيلأوانيوصنعالبيرتةناءفي

فياكنشفتلتياالامواتيابقالحف!المخصصةريةالفخاالأوعيةمنيعاصرهاوما

تشيرالهرميالشكلذاتالملونةالطينيةالبيوتمجسماتثمالخضيريموقع

الشمالية.المناطقمعاعلاهالمذكورةالمواقععلاقةالى

بيوتفيالرسمطريقة،(فريسك)الجداريةالرسومتأريخيمكنص.

والتيالميتالبحرمنالشمالالىالواقعالشهيرغزولعليلاتتلموقع

يمكن،الكواكبأوالاجدادعبادةتخصدينيةمشاهدالأرجحعلىتمثل

الكنمانيينولوجقبيلأيالنحاسي-الجريالحصرأواخرفيتأريرها

زالتماالرسوماتهذهأافترضنالو.وفينيقيافلسطينالىالساميين

بميدةتكونأنيماكنلافانها،تقريباالعبيدعصِرأواخرتطورهافيتطابق

الفلسطينيةالبلادتأخرمنلرغمالنهري!بينمابلادتاريخفجرأوائلعن

الحقبة.تلكخلال
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يئ/يخّمالفصْطُاا

يحْ!لتارفجر

وتقدماالعزالانسانيةأحياناتحقق،ملحوعلغيريكونيكادبثمكل

وكأنهاتبدووهيهذا.البطىءالتطورأوالفنورمنطويلةفتراتبمدمفاجئا

المصرالحجري-بينتفصلالتيالعتبةواحدةبقفزةلتجتازقواهامدءخرةتنحفز

فجرالتاريخومرطةتنفقالتيالعتبةتللالمالنحاسيالبحتوالعصر،النحاسي

العربي.الخليجعلىسومرببلادالمسمىالنهر؟نبينماإلادجنوِب!ي

عندالأدنىالشرقبلادفىوالحضاريةالفكريةالقيادةسومردشعت!.مول ..!ا...

مزدهرةحضارةاولخلقءفيمصرضاوسبقتالميلادقبلالثالثةالألفمطلع

النضوجثمرةذلككاناذامانحرفلاولكننا.تار.إخيةبذورفيهاتكمن

نا.هناكالىقدمجديدشعببتأثيركانأنهامالمنطقةلشمبالفكري

والاقتصادوالسياسة.الفكرمجالاتفيالاولينالقلائلالسكاناولئكضقهما

تجلتمزدهرةجضارةيمتبربحقأنيمكن،منالطبيحةالمنتزعالاقليمذلكفي

بالقوىللايمانكنجسيذوذلكالمعبدمدينةفيالمتمركزةالإلهدولةبتأسيس

سواءحدعروالجماعةالفردتشملثابتةدينيةفلسفةمنالمنطلقةالخفية

الجديدةالتشكيليةالفنونَوفيالضخمةالعمارةفيتعبيرهاوجدتوالتي

نوعها.من

وأصورعنعبارةكانتالتيالكتابةَالخلاقالحصرهذاابتكرلمَدص

الكتابةهذهكانتكما.مميناكلامياتعبيراتحاكسمجردةرموز
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لمفاهييمتحبيراتكوناناكفهـمنالمادقيالمعبداقتساد،دارةعمليةواسضة

المبدصتهط.اقنحمادااضنغبم!عايةاسحةوعنعبارةكاتْأنااذ،ساميةروحية

مرنالأدلْىالثرقببا*دجتضالنيهيإ"أعااتبقىهذاكلمناصهـخكلمبا

الرق!أولانومع.الاريحْفجرتباش!-أىاالاريحْقبلماضشورطلمات

التيصهيالعيحا!أوبالمخزوناتقوائ!كون!ايتعدىَلالديناالمعروفةالينية

منأوا!الارجحعلىكانواالسومريينبأنالاقولمنحالأيعلىمكنتنا

م!نفالقةبسرعةالتحولجرفلئند.الاريخفجرضكرحضارةلواءرفع

تمولقد.اللفظيةالصوِتيةال!،بةانىالصامتةوالتعابيرالصوريةالرموز

ذلكعئَمبا!فَات!-!مح!تإ!وصمارسزابمديستحدلالمرءيمدلمعندماهذا

ذاتاللفطالواحد.الاكلماتجميعكلىأتيافنثابهةالأشياءجميععلىمزأل

كاىَالسهم"كلمةعنالسومريةفييعبم،،تي"اللفطكاثضندمافمثا*

لالمانغلأيخ!الالسومرلةلحدفمماعنهيحنهرالذى"الحاة"مفهوءأحس!
...........ا.!

سهم.شكلعلىيكتب،(،تيلا

وعلى.بعنيفهذا4التاربخفجرضحرفيذلكاثباتاستطفااذاوهنا

مناولوبالاليالمسماريةإةالتهاانجنهرصنأولهمالسومريينبأنالارجغ

ومكتوفيحائريننقفيأنيقودناوهذا.اححراهذاحفارة!!حكاملبنى

ومن؟البلادهذهالىالسومريونقدممتى:التاليةالتساؤلاتاماميديالا

الأصليونالسكادْهموهل!دالبا،6هذهالىهجرتهمتمتوكيف؟قدمواأين

وضوحةالاسئالآهذهعاىالملأجابةنستليعلااننا؟النهرينبينمابا*دلجنوب

أخرقلغةايةالىتنتسبأنعنبحيدةومةرداتهاقواعدهايةالسوورلأن

بمضباستثناءللسومريةقةالساالمصورمنمكتوبةوثائقلاأصلكويأننا

والشبيهةالسومريةفيالغريبةالكلهاتوةمضسومرإدبافيَقىهـلىايصحماء

ترجعوكأنهاتبدوبحيثالزراعيبالمجالعلاقةلهاوالتيالاسماءلتلك

.السومريقبلماالقرالى
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بحوثمننتائجمنطلقينالانسان!كللمابحاثالىاستناداالملماء-بعضقال

بأن،المتفتتةالمظميةالهياكلمنقليلىعددعلىاجريتالتيالاجناسعلم

تتعارضالميزةهذهانغير.كثيراالمتطاولبرأسهيميز6بالسومرالانسان

فيهايظهرونحيثالتاريخفجرعمورمنذالمنحوتةاشخاصهمواشكالكليا

واتص(القردكجبهة)الخلفالىمضغوطةجبهةوذويالرؤوسقصار

الأدنى.ال!ثرقبلدانبعرقيسمىمالاوصافطبقا،متضخم

العصرمنذالبلادفياستقرواقدالمومريوناع!انسواءحالأيوعلى

فياعمالهمظلتفقدالصيمدعمربعداليهاقدمواأوانحاسي-الحجري

التاربخ،فجرشملتالتيالسريعةالنهضةخلالوخاصة،الحضاريالمضمار

منلآلافلقرونلعدةالادنىالشرقبلدانهداهعلىسارتالذيالمنار

البعيدةالاشعاعاتفيالاكبرالنصيبلهمكانفقدلذلكاضافة.السنين

العالم.بقاعمنغيرهاعلىالمنطقةلهذهالمدى

منهاقسميتشابهفرعيةفصولثلاثةالىالسومريالتاريخفجرينقسم

كبيرا.اختلافاالبعضبعضهصالاَخرالقسمويختلفكلياالبعضبمضهمع

الرابعة(!ب!=)(اوروك)يوركا!ر-؟ص

بعصر،تقريباق.مالثالثةايلألفمطلعمعبدأالذي،الأولالعصربممى

استتبطتقدالحضاريةالعصرهذامصادرجميعيأن(اوروك-)الوركاء

يحتضنكانالذيبالوركاءطلياالمعروفالكبيرالاثريالموقعمنتقرببا

.ايرخاسمتحتبالترراةالمعروفةأالشهيرةالسومريةالممبدمدينة

السلوقيالعصرينحتىالتاريخةبلماعصورمنذقائمةالمدينةهذهظل!تلق!د

كذلك.الآنلحدالمكتشفةالعديدةالطبقاتعليهدلتماوهذاوالبارتي

الذيالطبقاتترقيمصسباقاريخلجربداية4-6الطبقاتتشكل

.الحمرياتاثناءاتبع

-سم-

3http://www.al-maktabeh.comم-القديمالادشالثرقكار!



الحديدالممرهذافيساميةروصيةلمفاهيمتحبيرواسطةالفخاريمدلم

نستقرىءأنويمكننا.النحاسي-الحجريالمصرفيالحالعليهكانكما

الىتشيرالتيكالرموزالكتابيةالوثائقاولىمنالماديالتمدنمظاهربعض

كثير.وغيرهاوالنباتاتالحيواناتانواعوبعضوالمحراثوالسفينةالعربة

السياسيالتنظيموعلىالمزدهرالحضاريالتقدمعلىال!يقيةالشواهداما

المصماريةالشواهدفيتكمنفانها،(4الطبقة)الوركاءعصرفيالصال

التماثيل،وفي(الاختام)والكريمةالصماءالحجارةشحذفقوفيالضخمة

فياك!بشكلال!شارهاتمترضالتيالمن!وتاتالآنحتىنجدلملأننا

العصر.ذلك

ضمتامقمدستينمنعمتينمنالاولىعصورهافيأيضاالوركاءتألفتلقدص

السلميةبالطرقبحضمعاندمجتاثم،البل!فيمستقلينمعبدينالاربمعلى

الويية.أو

نو7السماءإلهمعبدالثانيةمنأقدمبأفايرجحالتيالاولىالمنطقةتضم

المتأخرةالمصورمنوصلتناالتيالمعلوماتكافةخلالمنعرفناهماوهذا

التاريخفحرالىيرجعممبدعنالكشفأمكن.لقدللمدينةالسلوقيوالمعصر

حدرانهتكسوالتيالكلسيةللطبقةكانسبةالابيضالمعبد"اسمعليهوأطلق

والاحداثاتالتجديداتازالةأيضاأمكنكما.(ا"2رقمصورةافظر)

مكننابشكلواضحةأساساتهظهرتبحيث،بصدليمالضتهالتيالاضافية

قائما.شكلهتصورمن

حتىالتاريخقبلماعصرمنذتقريبايتفيرلمشكلهانأيضاتبنِولقد

فيه.اجربتالتيالمديدةالترميماترغمالتاريخفجرعصور

نموذجأولكانبأنهلنايتضحبحيثعاليةمصطبةعلىالمعبدهذايقوم

الملامةأصبحالذيالمتصاعدالمعبدذاتبالزبقوراتأ1(بعدفيماصفلما

.طبقاتسبعمن*غلبعلىيتألفعالبرج:زيقورةج:الزيقورات)1(

مقتبصةوأملمة.والعلوالمظمةوممناه،؟لهنهمماا!درايقيمونهالاقدمونوكان

.القدتأيالثمىوأمقرت،أوقدهاايالنارصقر:يقالا!ربيةمن
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المحبدهذاويرينا5فيهاالعمارةوفنالأدفىالشرقبلدانلديانةالفارقة

التقاليداناريدو،المجاورةفيالمدينةحديثاوالمكتشفذكرهبرالذيوالممبد

التاريخ.وفجرالتاريخقبلماعصريبينانفصامثوناستمرتقد

مستوىالىالآنلحدالمتوفرةالمعلوماتحسبالعمارةفنوصللقد

ا!خماإيبحيوالمسماةالوركامدينةمنالثانيةالمنطقةفيوالمظمةالفخامة
(عشتارباسمبعدفيماصفتالتياكين)أثا-إيمحبدفيهايتركزالتي

مصاطب\علىققوملاعمائرالحيهذافيظهرتلقد.الكبرىالأمومةإلة

وصفناهالتاريغقبلماعصرفينشأالذيالقديمالبناءمخططان.عالية

قاعة!أو)ومشدةمستطيلةباحةمنيتألفوالذي،اريدووفينواَصفي

هناأصبحقد،الصغيرةالغرفمنمجموعةالطولانيينالجانبينمنجماتحيط

الابنية.تخطيطاعمالمنيتجزألاجزءا

تلكفيجدرانافيالمحاريبتستخدمالتيالحمارةاصولتكمن

معبداولفيوالمعروفةصغيرةتزينية!!كلاماتالمجنحةالمتواضمةالمحارب

ولقد.النحاسي-الجريالحصرأواسطالىيحود،الذيكوراتبةفيظهر

المصورحتىتعرفهلمالازدهارمنمرحلةالىالعمارةمنآننوعهذاوضل

أثا(-إي)لالرئيسيالمعبدمبنىفيذل!كوتجلى.اللاضةالتاريخية

عصرالىيرجعالذي،اثينممبدياكونأنالمرجح(د)بمعبديسمىماأو

.(13رقمصورةانظر)الرابعاوروك

الكسوةفينجدهاالتيتلكجديدةوظاهرةبالملاحظةلجديرحقاانه

المجففاللبنمنالمبنيةالجدرانأ!كسيتاذ.الووكاءابنيةجدرانتغطيالتي

المصنوعةالمساميرمنفبا3بدورهارصعتالتي،الطينمنسميكةبطبقة

المساميراطرافلونتوقدهذا.الطبيميةللعواملالمقاومالمشوىالطينمن

الجدائلمنسلسلةعنهنتجنحوعلىونظمتوالاحروالابيضبالاسود

للجدوانبدائيكغطا+المستخدمةلل!صيرةتقليداهذااعتباريمكننا.الزخرفية

.المسماريالموزاييكمنونوعا
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تعودكبيرةمنحوتةتماثيلعلىالعثورفيالآنحتىالح!يصادفنالم

الفنونعننمرفهماكلوان،السومريالتاريخلفجرالاولىالفترةالى

الصماءالحجارةشحذفنمنمستمدالمصرهذافيالجديدةالتشكيلية

.(الاختام)

تجلتبماإوالتيتقدمهافيهامةمرحلةايضاالصفةهذهاجتازتلقد

الزيقوراتجانبالىاصبحالذيالاسطوانيبالختميسمىمااختراحفي

الادنى.الشرقبلدانحضارةفبالبارزةالمميزاتمنالمسماريةوالكتابة

الاسطوانيةالاخنامعلىالتصويريةالمشاهدلحفراكبرمساحةالفنانكسبلقد

قورنماICIواسعامستطيلاشريطاالفخاريةالحجينةعلىطباعتهاعنينتجالتي

المسطحة.التاريبئقبلماأختامبمساحةذلك

واسلوبهمادتهالىتحداهبلفقطالختمشكلالتجديدهذايشمللم

التصويريالاسلوبتميزلقد.كلياجديدةاتجاهاتاتخذااللذينيينالتصوير

الطابعوذاتالمتفرقةالاشاكالبينرابطةخلقنحوبميلهالمرحلةهذهفي

نجاهبارزةْفنيةحساس!يةمنانطلاقا،الممطاةالمساحةمعملاءمتهاو!لننالواقمي

ئراءمرةلأولالتصويريةالمواضيععرفتوقدهذا.الفنيالتجريدقوانين

معشاسعةَبمسافاتالطميدلمجتمعالفكريةالحدوداجتازتبشكلهائلا

.الحياةقيدعلىبقيتالصيدمجتمعأفكارأنالىالاشارة

المجنوشعاراتوالقتالالدينيةالطقوسمشاهدعلىواحدةنظرةان

المصرذلكفيالروحيةالحياةمظاهرعنفكرةتكوينفيلتكفيولآلهة

الانسانأي،"لوكال"إ-المسمىفالأمير.والحركةبالحيويةالزاخر

حومةفيالمحاربوالبطلالاكهنةككبيرمصوراالؤقتبنفسيظهر،العملاق

الوغى.

ناعليناانهغير،القريةماكاننهائيةبصورةالممبدمدينةاضنلتلقد

المحبدعقاراتتحتضنكبقمةوانما،اليومنفهمهكاثماالمدينة"تمبيرتمهملا

-Y-عم
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نستنبطهاننستطيعماكلان.الإلهمناملاكمقاطعةوتتوسطالكفةوبيوت

التيالمتأخرةالسومريةالنصوصومحتو.باتيتوافق،الحصرهذاثاراَمن

يميشومنالاراضيكلبأنحددالذيالسومريةالدولةنظامحولتدور

خليفةاننجدكما.الدولةاَلهةكبيرملكوالنباتاتالحيواناتمنعليها

تخذ.كذلثهالعملاقانالانسا،؟"لوكالبالمسمىفيأرضههوالأكبرالإلهاهذ

الارضغلاللخزنهذامستودعاتوخصصتلهمقراالمعبدالآلهةكبير

لممنوكلوأجرهعملهلكل"فيوزعاللوكالأما.الانسانجهدوحصيلة

فيكموظفوانماوزراعتهاالارضاستغلالفيكفلاحالفلاحةفييعمل

والكتابمثلالعكفةالإلهحضيرةالسياسيةاوالقانونيةاوالاقتصاديةالادارة

يشَللونوبذا.المحبدبجواريساكنفانه،المحاربونأووالعمالالحرفيونأو

المحليينالآلهةعدديكونانالمحتملومن.بالمدينةنسميهماهذابسكناهم

وفقبينهمفيمامنظمااتحاداوأقاموارئيسيإلهقيادةالتزمواقدمناطقهممع

ضدالسومريالشمباستطاعحالكلوعلى.جماعي-تيوقراطينظام

للافرادوالسياسيةالاقتصاديةالعلاقاتيحددانالميلادقبلالثالثةالالفبداية

الخفية.بالقدرةوايمانهالدينيةممتقداتهمنمستمدةبقوانينوالجماعات

شخصفيالمتمثلةالإلهدولةقمةفيالشينينلهذينالأخيرالمغزىويتمثل

الماديةالحياةبينالتوازنهذايكونانالممكنومن.الإلهنائبلوكال

راقية.انسانيةحضارةاولنشوءفيكثيراساهمقدوالروحية

نصرجملة-عمرب

التاريخلفجرالثانيالعمم!خلالمختلفةاشياءالوجودالىبرزتلقد

الممروفلأثريالموقعالىنسبة،؟نصرجمدة"عصرنسميهاناعتدناالذي

نايحتملالتيالاشياءتلكوتشير.اليومأهميتهفقدوالذيالاسمبهذا

فيالرابعةالطبقةحضارةتهجينمننوعالىايرانمنمصدرهايكون

الاختا!م!جالبالىالمسطحةالاختاممنكبيرةكمياتثانيةظهرتلقد.اوروك

أدتماوغالباهذا،الفائتالمصرمستحدثاتمنتعتبرالتيالاسطوانية
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الاجارشاحذمخترعاتمنبالاصلهيالتيالكرويةالكتلثقبعملية

المحفورةوخاصةكلياالرسومتبسي!الى،التاريخفجرفي(الاختام)الصماء

طربلائفطاعوبعدثانيةنجدكذلك".المسطحةالاختاممساحاتعلىمنها

منتأثيرذاتالايكونانيمكنلاوتكنيكباسلوبملونةفخاريةاواني

اصافة.الفخار-طوينفنفيهاينقطعلمالتيايرانمنوخاصة،الخارج

كانتكماوشامخةضخمةاوروكفيأثا-إيمحبدعمارةتعدلمذلكالى

مرقفعة،مصطبةعلى7ميمقداءمينمعبدانايضاويبدوهذا.السابقفي

كسيدة"صفتهاغيرتقداتَينلأناماذلئهفيرجعهكذاالامركانولما

.اوروكلمدينةكالهمنصبهمناَنوالسماءإلهأبمدتيأ!اأو،"السماء

عصرنننشأتقدكانتالتيالحضارةاننرىهذاكلرغمولكن

عصرفيفالكتابة.ثابتةبخوتطورهاسيرفياستمرتقدالرابعاوروك

فعليااستمراراالاليست،"ب-الثالثةالطبقةاوروك"نمرجمدة

مواضعِعضاالمصرهذا-ومنحوتاتاخناملناتقدم.(الرابع)اوروكلعصر

لأن،فقطالأثريةالمادةعلىبالاعت!ادمرةلأوللناتجيزبحيثالآنكافية

لهنصدلمبشكل،التاريخفجرلانسانالروحيالتركيبعلىنظرةنرمي

قبل.منمثيلا

فينثاطهاصووهاباوضحالسومريةالحضارةلفجر،الحيويةالطاقةتتجلى

السببولهذا.نصرجمدةعمرخلالخاصةبصورةاتقدالذيالتوسمي

عصرحضارةلأن،فقطاوروكفيالأثريةالمكتشفاتعلىالآنبمدنمتمدلم

للسىالنا.الأدنىالشرقارجاءكافةفيشواهدهاثركتقدنمرجمدة

الشاموبلادالصغرىاَسياوكذلكايرانومختلفعيلامجارتهاينيراشماصا

وقدهذا.(الثانيةنيكاداحضارةفي)ايضامصرشملقديكونوربما

بمثيلاقاشبيهةاختامعلى(إلعةالطبمهأ)عيلامعاصمةسوزافيالحثورتم

المسماريةالكتابةبتأثيركلبهيدبكلنشاتانبدلاوكنابةنصرضدةفي
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الواقمةعقربوتلوخفاجياث!نوناطبقاتأسفلفيأيضاعثركما.الاولى

ئقوشاتحملمقدسةاَنيةعلىبغدادمنالجنوبالىالدياليمنطقةفي

فقدذلكالىبالاضالة.الرافدينجنوبفيوجدتاتيتلكتشبهبارزة

شمالفيالواقعبراكتلمعابداحدفيالمغيىة!اللقىمنعددالتقاروتم

سومربلادارضفيالمكتشفةمثيلاتهاتشبه(حالاالجزيرة)الرافدين

المعبدهذامخططبأنعلما،التاريخفجرعصرالىترجعوالتيالضيقية

فيالرابضةاوروكفيلهالمحاصرالابيضبالمعبديسمىماشكلهفييغاير

.الجنوب

الأثر!ة،الناطقهذهكلفياجريتالتيالحفرياتتنائجتنوعتومهما

"ثواذباستناء-تدورالحجريةوالمنحوتاتالاختامئقوِشمواضيعتبقى

الكبرىالامتقمديسفيتجلتواحدةرئيسيةدينيةفكرةحول-قليلة

أماكنوفياوروكفيرئيسيةبصورةالإلهةهذهعباثةاتنشرتلقد.ائَين

وتحتبرهذا.ممينةمحليةطرقوولقمختلفةأسماءتحتولكنايضاأخرى

التاريخقبلمامجتمعفيصفناهاأنسبقالتييلأمومةإلهةوريثةاءدين

علىاكينفتظهرالتاريخفجرعصرمنالثانيالنصففيهنااما.القروي

دوموزيالإلهبالانسانالممروفالاسطورياوروكبملكوثيقةصلة

بنفمىوالسثاكالراعيدوريلحبوالذي"تموز"باسمبالتؤراةوالمشهور

تحودالتيالسومريةالاغانيضلالمنبهمعرفتناازدادثولقد.الوقت

.الكبرىللالهةفتي"عثميقفيها"دوريلعبحيث.مق(0002)حواليالى

طريقفيالحيواناتوتسيرالنباتاتفيالاصفراريدبيموتوتما

المسماة،السماءعنبكرمة"اختهمعبالتحاونعشيقتهانالا.الانقراض

زهتالامرَات.وهكذاعالمبرائنمنفانشلتاهكامادتاكا1-كيشتين"ب

باطلالهضيءكلفيالحيربةوتحددتالكونَالممرةوعحتجديدمنالحياة

بألحافاالمرءوترنمموتهعنديلأغانيتلكئلترالااصاء.ولقددنياعلىثانية

وضاصةالتاريخعصرخلالففي.!البشر-0الإلهوهولاكيف،بعثهعند
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السرهذايتجسدماإقدرانِّينالإلهةفيالحياةقوةصيكمنلااوروكفي

الفلسفةأسس.يشكلكانالذيتموزشخصفيوالموتالرياةدورةفي

،التصربريالفنيدعلىوتفصيلاتهاجزئياتهاتتبعنستطيعالتي،السومرية

.السماءقوىتعكساسماءمجردلنابالنسبةالاَلهةكباريبقىبينما

زخأرفالمقدسةالحجريةوالاَنيةالاسطوانيةالاختامعلىنجدماكثيرا

بعضهاخلفتخطوابقارأوغنميتصدرهااليفةلحيواناتمناظرتمثلبارزة

علىشمارالمناظرهذهيضاصكانولقد.(14رقمصورةانظر)البعض

مثك-.وبعلمحلزونيةبزهرةاعلاهاينتهيالقصبرماحمنحزمةش!ل

الرابعالووكاءعصرفيالكتابةاشاراتكاحدىالرمزهذاظهرانسبقلقد

تطورفياثرهنقتفيأننستطيعانناكما.للالهةاخرىشعاراتجانبالى

النظيرةتمتبرالتيعشتارالإلهةكاسمقراءتهتعكنناوهنا.المسماريةالكتابة

يقفانخروفينمنظراخرىاخناموتريناهذا.السومريةلانِّينالسامية

حيوانيجتهعلآخرحينومن.الوريقاتثمانيةأزهارذاتنبتةجانبالى

المشاهداما.النباتيلالشا3كاملالىهناترمزلزهرةمحو"رشكلمعأليف

الذكر.الاَتمةالإلهةشعاريصحبهماوحظيرةايفاأصيوانافتضمالاخرى

علمنااذاخاصةالشحيرسنابلأشكالجانبالىالاقارتظهرماوشكالها

الابقارتربيةعمليةتتمكانتبحيث،اَنذاكالمراعيتعرفلمالبلادبأن

الحيواناترعيموضوعشَاحملَلقد.للتغذيةبالشحيربالاستعانة

ندركبشاكلتمثيلهامنالاكثارالىدفعهمإذ،للفنانينقويا!افزاوعلفها

عاديا.موضوعاكونهامناكثردينيةملحمةمنفصلبأ!اخلالهامن

أزهارأيحملغصناأوسنبلةبتقديم،خادميرافقهماغالبا،رجليقومفمثلا

اليهاترمزالتيالإلهةقطمانمنتحتبريأنهاوالغنمالبقرالىالوريقاتثمانية

أميرشخصالاهوفماالرجلهذاأما.القصبنباتمنحزمةشكلعلى

نرئلانناالمناسبةوجمذه.(عقال)شعرهإروورالخلفيةوظفيرتهبلحيته
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هذامثليحملتمسهالملكان(الرابمةالطبقة)اوروكعصرمشاهدفي

بشكلالنظريلفتماان(150رقمالصورةانظرأخادمهعنبهليتميزالمقال

علىمحاكقماشمنالمصنوعةالراعيالملكيرتديهاالتيالتنورةهيخاص

هاماسطوانيختمعلىمشهد؟محفورفيالرجلهذايظهر.شبكةش!ل

،الوريقاتثمانيةأزهارمنهماتتدلىغصنينيحملوهوأماميوضعفي

4..يدبينمنالنصنلالتهام.منهمامحاولةفيا!اعلىالىخروفانيقةزبينما

رمزلة.أشكالعدةمنهؤلفاشحارايشكلمماملهالمشهدأننرىهضاسن

المقدسةالإلةالىترمزاناللتينالقصبنبات.منبحزمتينمرتبطالكونهونظرا

.والعب!ادةالطفوسمظاهرمنكمظهرنفهمهأنالاهذهوالحاليمكننافلا

ا-ءلنتربطالتيالعلاقةحولالاالمشهدهذايدور.أنيمكنلافانهلذا

،تموزالمسمىالاسطورياوووكبملكأيالذكرالسابقالراعيبالملثه

..الرعاةمساكنسيمدأوالحيواناتلقطعانكسيدالنصوصوصفتهالذي

علاقةعلىاوروكفي.الماكتشفةالابنيةبعض!تكونأنأيضاالمرجحومنهذا

المقدسة.ا!مطحانوحظائرالرعاةبمساكن

وحسب،الاليفةالحيوافاتومربيكحاميتموزالاغانيتصفلم

بنا..بهيستهانلاوكبطلرجولةيفيضكأنهالوقتبنفسمجدقهبل

تعودالتي،الفنيةالمشاهدمنأخرىمجموعةنرجعأنعلينايجبذلكعلى

بطلفيهايظهرالتيتلكوخاصة،تموزشخصالىالتاريخفجرعصرالى

المفترصةالحيواناتأفظعشرمنالقطمانبحمايةيقوماللباسمنعار

الاسد.هو

صايةفيتتجسدالتيالتصويريةالفكرةهذهوجدتانسبقلقد

فيورمزيتجربديمفهومضمنصداهاعنهاوالدفاعأثاليفةالحيوانات

ثورينيتأبطالذيالبطلمشهدفيهذاتجلىوقد.التاريخفوعصور

الفكرةلذهقدرلق!د.رمزيةبطريقةكلاهأصمثلبشاكلأسدينيقهرأو

ا!مديمهالشرقوديالةفنتطورمراحلكافةخلالمرموقادوراتلعبأن
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تحهـ

الإلهةكهنةكبيركانبأنهأيضالديناسروفتموزفانلذلدوخاما

السنة،رأسعيدفيالزفافحفلةيشاركهاالذي،!شمهاالوتتوبنضى

كذلك.والدولةالطبيعةمنكلفيوانبعاثهاللحياةرمزيكنجديدوذلك

فيثافيةتموز-افياسطؤرةمنالمقتعمةالفصولهذهعلىنعثرفاتا

كبيروطءعلىتضيلاكئرخدهاالتي،نصرجمدةلحمرالقيةالاعمال

.(16رقمالصورةانظر)البارزةالنقوشمنأفاربزثلائةيحملالالباسرمن

ونباتاتشميرسنابلأشبهالهاقوامأقسامثلاثةمنأيضامنهاال!فليويتألف

الماءيشكل.لأغنامفوقهاتسيرالذيالوقتفيالماءفوقنمتأخرى

النبتةليتفتقتالتيالجماةومعانيرموزمجتمحينوالحيوانوالنبأتات

فيوالعلياالثانيةمرطتهاالىتملكيالحضويةغيرالطبيعةمنالناثشة

للالهة.نفسهنذرالذيالبشريالوجودأساسيشكلانوكلاهماالجيوان

كاالضيعأمةالىالضلثماريجلبونصاةرجالاالوصطينشاهدالافريزوفي

التنورةيرتديالذيالرجلامامهايظهرحيثالاعلىالافريز"فيالموصد

فيالقرابينئاذريموكبيتقدمالذفيتموزوالبطلالرايروهوالث!ببكية

السنة.رأسعيدبمناصبةالإلهةلمقابلةطرقه

الفرصةلنايتيحنحدهالتصويريالفنهذاطياتتصخنااذاوهكذا

اساسيامنطلقايمتبرالذيالمصرذلكفلسفةعلىفاصةبنظرةنلتىلأن

بسمائهالعالملناصورحيث،الادئالشرقلتاريخاللاصالصيملكامل

افدمجتكذلك.فريدينوتوازنتماسكفيمو!داوياتهبمماتهؤارضه

هذامعولكنهاالتوتراتتنقصهاأندونتوعدكل"ضمنالحياةنواميس

.القوىفيتوأزنالىتادتلم

فيالانسانيةال!ارةسحاثةمحورال!صلالتوأزنهذاشبهلولقد

المواملبينالتوازنان.الداظيةالتوتراتاشتدادعندالكبرىضبات!ا

التوازنهذافمن.الاذافيةالحضارةأصابتهحد!برالمت!رعةالداظية
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ناادراكنرتجلتوالتيتارصمجرالخلاقشيالسومريينقدرةتفتقت

الإنهدولةبأنالايمانوفي،أبديةدوامةفييدورانوالحياةالموت

كإفة!ع!-عليالدولةفيهتثرفتيوقراطيأساسعلىالبشريالمجتمعوتنظيمها

ا،!فبأيضاالادراكهذاتجلىولقد.الآلهةخدمةفيليكونالانتاجوسائل

عكن!كتعبينوذلئهالاضتاموفيالهامةالمنحوتاتاولوفيالشامخةالحمارة

ايكتابه3بينارتباروكصلةالاولىالكتابةاضتراعكانواصرا.دينيةفلسفات

المقطضة!ةَ؟!الكتابةمرطةلاالىفترةبمدلتنتقلالصوتيةوالكتابةالمصورة

هيزك-معلا

ذلل!َكانان،اللاضةالتطوراتنرجعاننستطيعلاالختاموفي

لخل!الىالا،والاقتصاديالسياسيالمجالوفيوالفنيالدينيالمجال

؟بربم!ضيئْالكهنوتبين،والحياةالوتبين،والمحالمالإلهبيناتوترات

ا"-.صالممّمرمَةالدويلاتوبينالواحدةالدولةضمنالتوتراتوالىالقتال
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ب-عصرميزيليم

قدمتثالثةضبةالنهرينبينمابلادتاريخفجرعمرالىنضيفانيجب

تاريخيةوثيقةنحتبرهاانيمكنناوبالتالي،اسماتحملوثيقةمرةولأوللنا

منكنذرقدمبارزةنقوشاتحملدبسةرأسعنعبارةانها.ممنىبكل

مجردانكرةاسماالاالوثيقةهذهتحوىلاالواقعفي.كيشملكميزيليم

لتاريخمكتوبمصدراولذلكمنالرغمةتعتبرانهاالا.ارتباعلكلمن

ملاحظاتمننستقيهاننستطيعماالوثيقةهذهلناوتثبت.السياسيالبلاد

الخليجعلىالجهنوباقمىمنالحضارةثقلمركزتحوللناتؤكداخرى

نجدادالعاصمةمنطقةهي،الشمالالىقليلاتملوهاالتيالمنطقةالىالحربي

الملكعاصمةكيشينةصالىواورواريدواوروكمدنمنأي.الحالية

الكلاسيكية،الحقبة-امحسةالشهيرة.لبالمدينةالقديمةالأمتعتبرالتي،ميزيليم

المنعمة.الساميالعنصرب!اعمموجةالحينذلكمنذمنهاانطلقتوالتي

النواحيفيالعصرهذاعنملموسبشكلنعرفهماكلفيالفضليعود

ضمالىبحقدعانا4وهذا.الاثريةالمكتشفاتالىكلياوالفكريةالمادية

الىوليسالتاريخفجرعصورالىالذكرالسابقتيوالحقبتينالحقبةهذه

عمرحضارةكاملعلىطرأالذيالانقلابويعتبرهذا.التاريخبدءفترة

مراصلكافةخلالعرفناهمااعنفمن،ميزيليمعصرالىوافتقالهانصرجمدة

القديم.الادنىالشرقتطور

وانخاصة،واحدةدفمةالالمّلابهذايحدثلمالوإقعفي

فجدفمثلا.تماماواضحةليستالضبتينبينالفأصلةالحدود

تعتبرالجديدالعمرهذافيوظاهريةداخليةحضاريةعناصرهناكان

خلالحتىالتحولهذاتتبعيمكنناكذلك.الماضيالعصرلتقاليداستمرارا
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.جديدةفنيةاشكالعنجادافيهاالبحثكانالتامةالفوضىمناتنقاليةفترة

قورنتماادْاكلياجديدةْحضارةمببزيليمعصرحصيلةتريناهذامنالرغم1

نصر.وجمدةالرابعاوروكبممري

وعناصرهاالبحتةالتكنيكيةنواحيهاشملتبدلالحمارةفنعلىطرألقد

!يمتبريزاللاميزيليمعصرفيةالاَجرفشكل.نفسهالوقتفيالرئيسية

إلْىالحلويالطولالْيوجههاتحدبتفسيرنتطع)م-يثاحىل!*هـالغزا

للاصاركنقليدهدفهاخلالمناوالبناءتماسكفيميزتهاخلالمنذلككان

سيبقىوهكذا.السابقفييحتقدالبعضكانكما،المنحوتةغيرالغشيمة

اكئرلغزايشكلميزيليمعصرلآجركلَ"السلحني"بالمسمىالشكلذدك

السابقة.الحصورفينفسهاالاَجرمادةاختراعلغزمنتحقيدا

اسلوبالىايضاتعداه،بلوحسبالآجرصَإقتصرالشيءالجديدعلىشكللا

يةمسترمصطبةفوقمباشرةبقفيالساتقامالابنيةنتكافبينما.لبناءسيساتأ

احيانايعمدكمااو،للجدراناساساتحفرعلىغالباالمصرهذافيالمرءعثد

،امتارعدةبممقالمعبدفوقهاينتصبالتيالارضمساحةكاملحةرعلى

المحيطةالاراضيعنالمقدسةالارضيفملكيوذلثهبالترابملئهاثمومن

سويةبرونزيةمسامير!تغرزانوهونوعهمنجديدقليدظهركذلك.بها

فيها.كئابيةلوحاتتثبيتشأنهامنالبناءلأساساتالاربعةالزوايافي

اَشورفيمنهاالعديدنعرفالتيالمعابدمنشاتهيأيضاجديدهووما

اريدوفيالعاليبالمعبدتسمىعمماتختلفاذوخفاجيواشنوناوماري

تما7اليهاتطرقناالتيأنَّا-إيصيفيالكبيرةوالمحابدبراكوتلواوروك

عصرقبلخفاجيفيمعروفاكانفيهاالاقداسقدسشكلانمنرالهـغم

مستطيلةصالةعنعبارةوهوالحظيرةشكلالممبدفيخذالاَناما.ميزيليم

الطويلالضلعفيالممدخليقعبينما،القصيرالضلععلىفيهاالمذبحيستند
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مخصصةوغرفبباصةالبهوهذايرتب!.المذبحعنإلامكانقدرهيدا

المعبد.وادارةللكهنة

لقدسأماكنةثلاثةأواثنينأوواحدامكاناالمحبديحويأنويمكنهذا

شارامعبدفيالحالهوكما،الاحيانبعضفيالامرويصل.ألاقداس

بيتمعالاقداسقدسمنمجموعاتالمعبديضمان،عقربتلفيالمقدس

متماسكة.بنائيةوصدةالمجموعيشكلبحيث،للكهنةملحق

المالمنحوالوقتبنفسومنقنحابنفسهمستقلابناءيشكلالمحبديعدلم

أدارتمنشأةالىتحولبل،السابقةالعصورفيالحالهوكماالخارجي

تنوسطهاالتيالسماويةالباحةنحو.جهاتهاجميعومنكليالتطلللخارجظهرها

الرابعاوروكعصرمبانيوضخامةشموخصدانقضىوهكذا.الداخلفي

المعابداسلوببقيلقد.العمرهذاةحدمكانكلفيامامنامنوانجتفى

الباقية،المصاطببعضذلكعلىتشهدكما،ميزيليمفيعمرأيضامتبعاالعالية

المصطبة.يحلوكانالذينفسهالمعبدومخططشكلعنشيئانمرفلاانناالا

محابدالآلهةلبحضتنيتلما/ذانمرفأنهذاْيومناحتىنستطعلمانناكما

ميزيليمعمرفيالحمارةفنلناقدموأخيرا.عاديةمعابدلآخرولبمضهاعالية

لمدينةوالمستديرالمزدوجالسورهوالو!هبنفسو!منمدينةسورأول

برجا009اليقاربمابهويحيطكمه!9صواليطولهيبلغصثاورولث.

الدلإللجميعوتشيرهذا.فيهبوابتينوجودمنالتثدامكنناكما،دفاعيا

هذاانعلىالاكبيرةالطوبوكنلالشكلالسلحفيالآجرْنوعمقدمتهاوفي

.الاخرىالدفاعيةالتحصيناتثنكغيرهليسوانه،ميربليمعصرمنالسور

الادبيةالمخلفاتأهم-لجعتبرالذي،جلجاميشلملحمةالبابليالنصيشيراذ

الملككانوانهالسورهذاصرحأقامالذيهوجلجاميشبأن،العصرلذا

الاسطورية.الملكيةئمةالقاتسردهاوذلككماتموزوخليفةلاوروكالاسطوري

السحرةلإعمالنتيجةكانانمأالسورهذاصرحاقامةبأنالملحمةوتذكركما
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.الضالدةلشهرتهالاساس!ربهجلجاميشوضعحيثاوروكلسكان

النخيلوحدائقمدينةبينبالتساويقسمتمنطقةحدودبهتثبتتلقد

المعبد.تَخصإورواراضيوضوا!

دولةنظاممنالتحولنحوالاولىالخطوةانهعلى،العملهذانفسرات!ا

والقصر،المعبدفيهيكونجديداجتماعينظامالىلهاكركزالمعبدمعالإله

أيفاأصبحتولقد.متماديينأومتفقنِنجنبالىجنباوالملكالكهنةكبير

وهكذا.المدينةاقسامبقيةعنمنعزلةحدفيدهابتسويرنفسهاالمحبدمدينة

بذاته؟قائماعالمَابهاالمحيطوالسورالملكقصرمعالاقسامهذهشكلت

الداظيةالسيأسةلقررأنلهاقدرقدكانالتي،(والملئهالمحبد)الثنائيةافا

السنين.منلاف7طيلةالادنىالمثرقلبلدان

عصرمنالنحتفنوعلىالاضتامصناعةعلىحاسمتبدلطرألقد

يمقلفلا.العمارةفنشملتالتيالمدرحةبنفسميزبليمعصرالىنصرجمده

فيأوالنافرةللمنحوتكالشكليةالقوانينفيتناقضايتصورأنمنالأحد

فني.وميزبليمنصرجمدةعصربينالفنيةالمنتجاتفييبرزكالذيالاختام

وقريببدائيبشكلالنالرةمنحوتاتهمشاهدالفنانصاغنصرجمدةعصر

غيرالمشاهدعناصركانتْالمحدءوفي.لهالمعطاةالمساحةعلىالواقعمن

فياما.ومرتبطمتسلسلبشكلوتنسيقهاتجميعهاعلىعمدثممنظمة

مكانمجرداتمسها،للمشهدالمخصصةالم!ساحةاصبحتفقدميزبليمعصر

المشاهدعناصرخضمتفقدكذلك.عنهالأالتعبيرالمرادالافكارلاستيماب

بأنعلنا،لهاالمخصصةالمساصةتلكوثرورولقوانينوافراداكلاَالمضورة

الصوركانتلق!د.ذاتابحدللاشيا.رمزياقعبيراالاهيماالصورتلك

المنقولف"إوالمجسمةالتماثيلمنهاسواءدومانصروجمدةاوروكعصريفي

التجسيم.وواضحةملموسةحيةاشكالاتمثلالاختاموفياللوحاتعلى

ءالتجسيميةالاستدارةفياعطائهاالمبالغةمندرجةاحيانافيهاالتجسيمبلغولقد
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وقدالمصرهذافيالاشكالنرىبينما.السمنةوبالغةمنتفضةتبدوحيث

درجةالىبهاادىسا،مرئيةلاظهارهافقطيكفيبشاكلالسطحعنبرزت

يعدلمإحيث،اجداوهزيلةالمنقرشةالتخطيطيةوالبساطةالنحافةمنقصؤى

الناحيةاستهدفماةقدرمجسمبثكلالمصورةالعناصرابرازبالكاد

الىتحولالذيالنافرللجسمالخارجيةالترسيميةالحدودوابرازاقخطيطية

الاصاع!."منهيكل

،مقصودةتجريديةقدرةعلىالشكلصياشكةدلائلجميعوتثيىهذا

التصولريتطورهامنالكتابةتحولقادتالتيبالخطوةمقارنتهايمكنناالتي

الصوتي.طورهاالى

التيالعصرالذاالمميزالفكريالشماراصبحتالمتطرفةفالتجربة

علىالروحافيةاضفاءمبمدأمنتنطلقمابقدرالحسيالتأثيرمنتنطلقلا

التماثيلتلكفيممانيهااقصىالتجريديةهذهوجدتولقد.الاشكال

تل)اشنونافي"ابو"معبدمحاريباحدفياكنشافهاتمالتيالفردية

منبالقربتقعحفرةفيالتماثيلمنالثمينالكنزذلكصوجدلقد.(اسمر

الالباسترصرمنتمثالاعثراثنىمنوتنألفجداممتازةبحالةالمذبح

للشكلتحويرايشكلونجميعاانهم.رجالايمثلوالباقيلنساءمنهااثنان

يعمدلم.النح!اتذهنعنالمتفتقالحجوموهيكلتنفقبحيثالانساني

ايفجهدبل،وصسبدقيقبتناظرللاشكالالكليالبناءطرحعلىالفنان

النسبعنوبعيدةمنتظمةهندسيةاشاكالالىالجسماعضاءتحويربقصد

العضوبة.

ئشتركتشابهبأيتتمتعلاالوجوهمقمدمتهاوفيالاجسامفانهذاورغم

لديناوجدفمثلا.مجردةروصانيةهالةعليهاتهيمنبلتخطيطيتبسيطاو

والدماللحممنخلتقدوكأنهاتبدوالمصلينمنفريدةتماثيلاسرتلفي

.(17رقمالصورةانظر)للالهروحهنذرانسانلبغيرفيهايبقولم
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لانسانالفكريالتركيبعنلمحةاعظناقدالمجسمةالتماثيلكانتواذا

تصوراتهتفسيرالىلترشدناوالاختامالنافرةالمنحوتاتفان،الممرهذا

الدينية.

وضفاجي،،وفارا،اورمثلمتصددةاثربةمواقعمناليناوصللقد

ضنىنستطعلمتقريباالشكلمربَّعةجريةإوحات،وسوزا،واشنونا

الوسطفيمثقوبةدروما.فهيبالضبطالحقيقيةاستممالإلهااوجهتحديدالآن

ثلاثةأواثنينضمنبحضهافوقغالبا!رتبتبارزةنقوشاالغالبعلىوتصل

بامرأةيتمثلواحدرئيسيمشهدحوليدورواحداموضوعاوتعالجاشرطة

بواسطةالسرابيمتصانأوواحدةكأسمنانوي!ثرمتقابلينيجلسانورجل

تخيييينما،شيءبكلالخدمويساعدهمكبيروعاءمنقصبع!ود

الاشرطةفياما0(18رقمالصورةانظر)الحفلوالراقصونالموسيقيون

تنقلسفينةأووعربة،الحفللوازميجلبرنخداماامانرىفافناالاخرى

غنماأوبقراأيضاالمرءيجدذلكالىاضافة.الاحتفالمكانالىالمشتركين

منمأخوذةمشاهداخرىصربةلوحاتلناوتقدم.وأزهارسنابلمع

للانسانالمشتركالكفاحضمنللاسودومصارعالموبقاركحامتموزصبىر

فيتجسدكليهمامنخليطونشأ.المفترسالحيوانضدالاليفطوالحيوان

وجزئهانسانجذعمنالعلويجزئهيتألفالذيالانسان-الثورشكل

بينالاندماجهذامثل!ملانوسبقهذا.الثوراطرافمنالسفلي

يسمىماغهتنج.شكلالنسرالجارحوالطيرالاس!دالكاسرالحيوان

صورةانظر)أسدورأسنسرجسممنيتألفالذي،الإمدوكود"ب

منحوتاتمواضيععناصرتكونبأنللشكمجالهناكيعدلم(.إذا91رقم

الاعتقادلموضوعاستمرارا،المحتوى!يثمنالنافرةميزيليمعصر

كا.تموز-اءلينبء!"

بالاميرالاميرةفيهتلتقيالذيوالطربالشراليمجلسمشهدان

الديانةفيالرئيسيالحدثيمثلوانالايمكنلاوتموز-لائَينكممثلَنبن
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نفسان،أيضافيهشكلامما.السنةرأسعيدوهوالاالسومرية

تحويلاالواقعفي.الاختامصناعةفنكاملعاىطغتهذهالاف!ار

ايضتمثلالتيالشرابمجالسعناصرنادراالاالاسطوانيةالاختامنقوش

استعاضتالاختاممعظمولكن.النذر.بةاللوحاتئفوشفيالرئيسيالمشهد

ال!ياةعدومعتموزالبطلصراعفيتجلىآخربموضوحالمشهدهذاعن

الفنوصللقد.الاهليةانحيواناتقطعانكيانعندفاعاوذلثه،الاسد

عن!دماوذلك،التجديديةمراصلهقمةميربليمعصرفيوبالذاتهنااخثكيليا

الىجمدكما.السلسلةيشبهشريطفياشكالهضبكعلىالفنانعمد

.اختاموصررخليطةاشكالالىتحويلها

المصدرنفسمنينبثقالاختاملصورالدينيالموضوحفانهذاومع

تجلئالذيالمصدرذلك،مواضيحهاالحجريةاللوحاتمنهاشتقتالذي

.والموتالحياةدورةفي

العصر،ميزيليملعصرالاثريةالمكتشفاتجميععلىعامةنظرةالقينااذا

النهرينةبينمابلادتاريخخرعصورمنالثالثالفصليش!لالذي

شخصيةصيفصحالفنفروحجميعفيالجديدالاشاكالعالمانلرأينا

يأمناقوىمبدئيابقيتتموز-ائينديانةتأثيرقوةانغير.بهمستقلة

القديمةالازمنةخلالالمنطقةساكانلدىالشخصيةالمميزاتفيخر9اختلاف

السكانأتمسهمهمالمصرهذافيالبلادسكانكانهلترى.واللاضة

فتيجةجاءالتفيرهذاانام،شاملداخليتغيرعليهم-طرأالذينالسابقين

السومربينولوجانالاَنبعدفيهشكلامماْ؟تجددنازحينمعتفاعلهم

عصريخلالالنهرينبينماا!ردفيمزدهرةحضارةأقدمشي!دواالذين

الذينالسامبينتغلغلرافقهقدباكرنوانبدلا،نمروجمدةالرابعاوروك

قبلمة.ياكنلمانميريليمعمرخلالالاةلعلىوذلكالشامباديةمنجاءوا

أالفراتاواسطننالحريريتل)ماريحفرياتزودتناهـقدلذلكتثيدا

احدثتكونانيمكنلاوالتيالمسماريبالخطدونتساميةْب!سابات
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نوعدراسةخلالمنانطلقنااذاوذلككيشملكميزيليمعمرمنبكئير

الدلائل-جميعتشيركما-قاطعبشكلثبتواذا.الفارقةوعلاماتهالخط

،الشمالْنحوالجنوبمنتحركقدميزبليمعصرفيالحضاريالثقلبأن

بناء.الساميينالىالارجيةمنبقليلذلكصببنعيدانلنايجوزفانه

وهونمرجمدةعصرهاعقبالذيالاولالائقلابنعللانيمكنناذلكعلى

السامي.الشحببدمالقويالسومريالشمبلتطعيمكنتيجةميزيليمعصر

عصرفيالوجودالىظهرتمَدالساميةانالتوضيحمنلنابدلاوختاما

خالصة.ساميةتكونأندونسومريلباسخلفميزيليم
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+لريةوامتشفكامنابيةا!در-د

كلياالنهرينبينمالبلادالتاريخوفجرقبلمالمصورءرضنايحتمد

العصرينلهذينالاثريةالمكت!ثفاتتمدناولمهذا.الاثريةالاةحاثتنائجعلى

السياسيالوضععنشيءأيمن!انستشفانيمكنناإيةكتاوثا!بأية

ضاتوجدلمإذبمنذاكاَموجودةكانتوماتكنلملانهاوذلك،وتطوره

التقاريراوالسلميةاوالحربيةالمسائلتمالجالتيالملكيةالكتاباتتلك

اصبحتكماالافرادبينأوالحكوماتبينعقودأورسا؟لولاخى،الر،واية

المصوربابليوعرفلقد.القديمالادنىالشرقفيبمدفيماالحالعليه

عامبينالمحصووةالفترةخلالوذلك،العلماءبهمونقصد،اضاريخيةا

فيالعصرعاشالذي،ةيروسرسالكلدانيالكاهنوعصرلفريبا.مق0002

ناعرفواهؤلاءكل،بلادهبحكمةاليونانتعريفحاولوالذيالهينستي

لبتتلناالذيناورملوكباكثيرمنعداقدمفيعصرتكمننماإتهمحضارجذور

بمختلفقوائمالعلماءهؤلاءوضعوعندما.المدونةالوثائقفياسماءهم

مدنمنمنطلقينالبلادعلىسلطانهميومابسطواالذينالحكامسلالات

عنهالهمخلفتالتيالاولىاورسلالةبأنلقةعلىْكانوا،عديدةرئيسية

مجرىاكملواوهكذا.شيءكلبدايةتشكلتكنلم،وثيقةكنابيةمصادر

اخباواستقصاءعلىبذلئهمحتمدينالانسانيةنئسوءحتىبهوعادواالتطور

!عثرطينيرقيميحدثنافمثلا.والاسطوريةالقصصية"لصفةعليهاغلبت

،الحكوماتتشكلمرطةبمدعرفقديكنلمغابرعصرعنلارسافيعليه

علىيدبالوقتذلئهفيالانسانكانكيفاخرىوث!يقةعليناتقصبينما

خلالمننعرفكذلك.منتصباالسيريستطيعاندونكالحيواناتاربع
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أئَس-أواصمهوان!انسمكةمنخل!يطامخلوقابأنبروسوسادعاءات

اليابسة.الىالمدنيةممهحاملاالماءمنالغابرةالاؤمنةفيخرجقدكان

ائتشرذلكثراوعلى.السماءالىالملماءمصدرهاهؤلاءفيرجعالمليهةاما

رغم.المنيناَلافدامتحكوماتفيهااقامواالمدنمخنلففيملوك

تتفقفانها،الملكيةالسلالاتقوائممختلفممطياتفيالموجودالتناقض

لأقتقد،الاسطورينصفالطابعذاتإرةالضاالحصورانعلىباجمحها

كامل.اندثارالىنذاكاَالانسانيةبايوديانكادكاسحفيضانيدعلىحتفها

تزاللاالذينوححلوفانفيلهموازيأالفيضانمنالنوعهذاوجدواقد

به.تحدثاالوراة

لديناالمعروفةالنهرينبينمالبلادالحفاريةالمراحلايةالمرءتساءلاذا

فما،الطوفانقبلمابمصرتحديدهايمكنالتيالاثريةالابحاثخلالمن

الحفاويومااعتقدالواقعفي.القديمالحجريبالعصرنفكرأنالاعلينا

فيعميقةحفريةاثر،الشهيراورمدينةمنقب،"ووللي"الانكليزيالاثري

،فيضانبفايامنتكونان!ترجحالتيالميكةالرسوبيةالطبقةبأن،اور

النظريةهذهأنإلاّ.الاسطورينوحطوفانعمرنفىالىارجاعهيمكن

والمتأخر،المبكرالعبيدغمريبينالطبقةهذهتفزلاذ.ضافشلهااثبتت

اقعحفرياتوفيموءبالذاتالنحاسي-الحجريالحصرتخصبأنهايعنيوهذا

بدونقتالىالحضاريةالطبقاتنجدمثلااوووكومنهاالبلادفيانجرىا!ية

طبقةايةتمترضهااندونمنهالمتأخرحتىالقديمالعبيدعصرمنالثطاع

المحليالتراثبأنللاعتقاديدفعناصببأيلديناليسكذلك.رسوبية

فجروعصرالحديثالحجريالعصربينالفاصلالحدذلكوجودالىيث!ير

التراثهذافيطوفانحدوثلافتراضيدفمناانيمكنبشكل،التارتخ

المصرين.بينيفصل

كيشسلالهصالطوفانبمدماالىترجعالتيالمحليةالمصادرصنفتلقد
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ثم.صنة(0004v)حكمهممجموحبلغملكاوعثرلنثلاثةفيالاولى

مدةحكمهممجموعوصل،ملكاعثرباثنىالإولىاوووكسلالةتتبمها

اقصراورةهذهاننجدكيثىسلالةمعوبالمقارنة.صنةالفيعنزادت

الحدودتتجاوزتبقىانهاإ+،كيشملوكبهاحكمالتيتلكمنبكثير

،تموزالاسطوريالملئهالسلالةهذهالىوينتسب.الانانلحمرالممقولة

فلسفتها.وكاملالسومريةالديانةمحورالتاريخفجرل9خاعرفناهاونيا

للملحمةبطلاكانالذيطجامشتموزخيفةالسلالةتلكشملتفقدوكذلك

كانكمااوروكمدينةسورضيدوالذي"جلجام!يشملحمة".ايمالثهيرة

جلجامشحكمالواقعفي.وثيقةبحرىتموؤبهاارتبطالتياكينعدوايضا

ينتسبوكأنهالمكتوبةالمصادرتذكرهماحسبلنايبدوانهالا،اوروكفي

بلادشمالفيكركميشبمدينةاسمهتربطماكثيراحيث،غريباعلانى

لجلجامشمأثرهاعظميحتبروالذيالمكتشفاوروكسورانوبما.الشام

للفصلانمكاساملحمتهفينرىانلنايجوزفانه،ميزيليمعمرالىيمود

كانتكش!بانالترجيعيمكنناوبذا.السومريالتاريخفجرمنالثاك

.السومريللشعبقويةتأشْم)1(عمليةلاولمنطلقا

سبقتقدسنة00024شملتالتيالزمنيةبحقبتهاكيشسا،لةانوبما

لنا،يجوزفانهاوروكفيوفكرلاسياسياتمركزالذي،التاريخفجرعصر

لبلادالطويلالتطورلذلكتلميحاالسلالةنلكفينرىان،قليلبتحفط

-الجريالعصرخلالخاصةوبصورةثالحدالحجريالممرخلالالرافدين

ن!رهانلنايجوزيعدلمالذيالمجتمعهذاالقريةمجتمععمرأيالنحاسي

بعدفيماضميمابانالحقيقةتبرزربما.فقطالرافدينجنوباقصىفي

لهايتسنلم،العربيالخليجعلىالمنبسطةالاراضيتلثهأيسومرببا،د

كيش.مدينةاسمتحتالفكريةالقيادةمركزقحتلانالممرذلكفي

الساعي.بالمنصرالتطحيمتفيتأشم)1(
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الذيالطوفانقبلماعصرمعالقديمالحجريالعصريتوافقانيمكن

لمالذيالبحربطغياناوالكبيرالجليديبالا)نحسارصيرهتةمالحدتجمكن

طضيانه.منالايجيةالجزرالايستثن

معالسضينلافاَعاشتالتيالاولىكيشسلالةتتوافقذلكالىاضافة

اوروك،سلالةعمريشملبينما،)الكالكولتيثه(-النحاسيال!ريالعصر

تاريخلفجرالعديد!ةالفصولوجلجامشتموزالكبيرينوبمليكَيهاالاولى

تمسها.سومر

الارقامفيبالغواقديكونواانالممكنمنبانهننسىلاانعليناوهكذا

طبيحتهمعلىالتثيدفيمنهمرغبةقوائمهمفيالملوكلممروضموهاالتي

1.الاسطوريةنصف ICIالمتأخرةالمحليةالمصادرسلالاتقوائمباندركنا

بشكلتمكسانارادتوانما،للكلمةالصحيحبالمعنىتارتخاتشكللا

تثيدامالحدٍلنا.ثقدمفافاهذاكلادركنااذا،الشحبتطوراسطوري

التاريخ.قبلماعلمفيالحديثةالابحاثلنتائج
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لثاضصإفاا

لاولى1Jو1سلالةعصر

فيوردكماوذلك،زمنياورالاولىاسلالةتأتيالاولىاوروكسلالةبعد

بضعوتبمدالفراتعلىأورتقع.المسماريبالخطالموضوعةالحكامقوائم

منانهاالا،منهااصغروهياوروكمنالشرقيالجنوبالىمتراتكيلو

وردلقد.ناثاالقمرإلهصاحبهاوكانأهميةعنهانقللاالسياسيةالناحية

الحديثةالنصوصبمضووصفته.فيهاحاكمكأولاميشانِّيبادالملكاسم

بعكسفقطعاماثمانينمدةحكمبأنهالحاكامقائمةذكرتكماإلهنصفبأنه

منقريبةا!االاايضاطويلةالمدةهذهوتبدو.الملوكمنسبقهماجميع

حفرياتلناقدمتالوقتوبنفس.ماانسانيحيشهاانيمكنالتيالمدة

.(نين)نينتورزوجتهواسمنفسهميشانِّيبادَّااسمفيهاوردكتاباتأوو

.وفحرهالتاريخقبلماضلتركناقدبأنناشكادنىلدينايبقلموبهذا

ماريمثلاخرىمدنمنم!اصرينوموظفينامراءاسماءايضانمرفاننا

العالميكتشفلملو.الرافدينجنوباقصىؤثيوادبالفراتاواسطءلى

فيصفرياتهخلالالماضيالقرننهايةعندمرةولأولسارزدىارنست

المكتشفاتلبقيت،السومريالتاريخحوذوثائق(تيو)لاجاشمدينة

بينهنا.المصرهذاعلىلاحاكامناالوحيدالمصدرتشكلالاخرىالاثرية

الشورتمءالفراتنهرمنالشرقالىالواقحةالصغيرةالمدينةهذهانقاض

بل،وحسبالمدنحكاموالقاباسماءعنلناتفصحلمكنابيةوثائقعلى

والاحوالالسياسيةالحواثثعنمحلوماتمرةلاولمنهانستقياناستطعنا

الاجتماعية.
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فيهابماالجديدالمصرهذافيالاقاليمعواصممنالكثيرنحرفاننا

تلكانا.حكامهااسماءواحياناالصغيرةولفيهاومنحوتاتهامبانيهامن

وشوروباكونيبوىاَشورالىالفربيالشمالفيماريمنتنتشرالتيالمدن

حتىاوروكاضنفظتلقد.الجنوبفياريدوخنىوالقبندوادب(فارا)

السياسيةالقيادةالآنانتزعاورملكانغير،هامبمركزالعصرهذافي

الإلهمدينة،نيبورمدينةالدينيةالبلادعاصمةبشِّرتأنبمد،لنفسه

باسمه.،الِّيل

كانوربما.اقاليمعدةالى!قسمتقدالبلادأنالآنجليااصبحلقد

رئيسيإلهلسلطةاقليمكلوخضع.السابقةالعصورفيكذلكالامر

لبحضيمدولم."لوكاللاالمسمىالملك-الإلهنائبهعنهبالنيابةيديره

السياسية.أهميتهامنبالرغملاجاشمدينةمثل،ملكأي،لوكالالمدن

يدير(باتيزيالسابقفييقرأكان)"انزي"يسمىحاكملهاكانةل

مننوعأ،لوكال"الويمارسهذا.مجاورإلهلمملكةيخضعوشؤونها

ئحتبرالذيالنيبوريإلِّيلويقومالبلاداقاليمامراءجميععلىاهـلطة

ولقد.ومنجزاتهاعمالهعلىبناءَوذلكالمهمةلهذهفيتدبهالاَالةملك

دويلاتفيالناسيحبدهمالذينالاقاليملهةاَتقسيمبعيفامدمنذجرى

إلهإلتلوكانالكهنوتيالتسلسلنظامحسبترقيبهمتمحيثالمدن

الملكمثلبذلكمثلهعليهمالملكسلطةويمارسالبلدانوسيدوالريحالارض

الآخرين.المدنملوكعلىيسموالذيالاكبر
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التاريخيةالحوارثمجرى-آ

ويلاجتماع!يةالطخليةالدولةسياسة

لمدينةوالاجتمايرالاداريالتطوراخبارنحرفانناالصدفة!قبيلمن

سيرعننعلمهمماإ!كثيرافضلوذاكالصغيرةالاقليمية(دكو)لاجاش

.اورالقمرإلهمدينة،البلادعاصمةفيوالاحوالالحوادث

ميشانِّيبادءافيهاملكاولاسمسوىالبلادعاصمةعننحرفلافبينما

موقعفيممبدابنىالذيانِّيباداَابنهواسم(نين)نينتورزوجتهواسم

نفسىالىتمودالتيإلكتاباتاننجد،اورمنبالقربالصغيرالفبيدتل

حياةفيعمقااكثرنظرةالقاءمنتمكننالاجاشفياكنشفتوالتيالمصر

.اجيالعثرةمناكثردامتكاملةسلالةواعمال

جزءاتشكلالتي،جرسوسيد=نينجرسوالإلهمدينةلاجاشئمتبر

كذلك.،إلتل"لابنمأفكانهذانينجرسوأما.أصياءلاجاشمنحياأو

المصارعالبطلالسفليالعالمإلهمظاهراحدىايضايجسدكانوأنهيبدو

جانبهالىتقفوكانت.تموزصفاتمنكجانباوروكفيعرفناهالذي

الهيازوجاممايشكملانوكلاهما.بابااسمهاامومةإلهةلاجا:لىفي

لمدينةالسياسيالوجوديكنلم.اوروكفيوتموزانِّينعندالحالهيكما

امراءمنكئيروسعلقد.الإلهـيالزوجهذاخدمةفيالابكملهلاجاش

،بالملوكأنفسهميلقِّبواانبهاستطاعوانحوعلىسلطانهمنضذلاجاش

سائرحكامافتخرولقد.اللقببهذاالسلالاتقوائمفييُذكروالمانهمرغم

مماركوكفوادكضوتيينكبُناةوالحربيةالسلميةباعمالهملاجاشوملوك

نانشيشلالاخرىالآلهةق!-هملوالمانهمغير،نينجرسوللاله
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النصوصمنكثيرخلالمننمرفاقا."دوجكاجاتوملاجاث!يخةمطاماو

لهوزيرمعنجدهالذي،لاجاشلسلالةكمؤسساورنانشياسمالكتابية

هذهاحدلناوقسرد.2(.رقمالصورة)افظرمنحوتةلوحةعلىاطفالهوسائر

ممبدبنى،دوجونيبن،لاجاشملكنانشياور":يليماالنصوص

بنىعندما...دوججاتوممحبدبنى...نانشيمحبدبنى...نينجرسو

...الجبالفي.حبوبكاروسبحينالمخزنالىجلب،نينجرصوممبد

...السيدة،نانثيتمثالنحت...لاجاشصووبنى،الاخثابجمع

.،...القناةحفر

وفريداقيماتذكاريانصبا،تومألًا-إي،اوونانشيحفيدلناخلفلقد

محطماكانانهومع(21رقمالصورةانظر)العقبانبنصبالمسىنوعهمن

اديية-وثيقةبل،فحسبفنياعملائحتبرلاانه.ترميمهامكنفقدتماما

م301وعرضهم501النصبهذهطوليبلغ.تمسهالوقتفيصياسية

.با.لقانمنوتمحدبرأسوذوالكلسيالجرمنوهوصم11وسمكه

ليعتبرانه.افقيةاشرطةضمنلثشتوكناباتصورجوانبهكافةوتغطي

واللغةللفندراستتافيعليهانعتمدالتيوالفنيةالمميزةالقطعأهماحدى

هذهفيأ-لَاتوم-إييحدكماءالسومريوالدينالدولةومفهوموا!اريغ

بيناسلافهصكوماتزمنفيقائمةكانتالتيالطيبةالملاقاتعنالكتابة

ولادتهعنحديثهيتابعثم.اومَّالهاالمجاورةالمدينةوبينلاجاشمدينة

الإلهي،نينخورزاجلحليبرضاعتهوعنائَينالإلهةقبلمنوفميته

يدعلىتربيتهعنالاخباوفيويستطرد.الكبيرةالجبلإلهةتحتبرالتي

وهنا.سومربلادمنواسحةاقاليمعلىسيطرتهوعنتمسهسونينجرالإله

تخصالتيإدين-جومنطقةعلىيغيرأنإلههمنبارشاداومٌااميريحاول

الإلهلنصرةحملةتومأثا-إييقودعندئذ.سونينجرالإلهاملاك

تدميرقصدعنتجنبانهإلاأومَّابأهاليالنكراءالهزيمةويلحقسونينجر

الطرفانفيهااقسممعاهدةالجانبينبينبرمتأللمعركةوختامأ.منعمتهم
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مرةكلوفي.رئيسيةآلهةسبمةيدضلىايمانبسبعبهاأضكثاخدهضمى

الإلهيفطادهفسوفكلشهالعدوئقضاذا:ايا!تاالطكلاءالمصاهدةشت-دد

فيالجوفيةالمياهوصلعميقخندقحؤثم.تحطيمهأجا!م!تثبكه

يثمكلالنصبهذاكانفقدوبهذا.اسمهاالنتسبيحملابثإد-جر

يحتلكانانهالمتأخرةالكتاباتخلاَلمننحرفوانناخاحة!مننهد.صاشيئا

المعبد.فيمحانا

عنالمقبانلوحةضلىالمنقوشةالكور.هاتزودناالتيالمحلوماتتقللا

خصصاضلينالىا،مامي1الوجهقسماغد.النحسبهذايحملهاألياحساةةا

ؤشعرملفوفطويلةلحيةذوالجذععارجباررجلهيئةعلىثثلأتفياله9الا

اليسرىبيدهماسكافقطتنورةيرتدي.الرقبةخلفكثيفةضفه!ةش!لخلى

بهايضربدبسةاليمنىاليدويحملكالسمكالاعداءفيهايتخبطشبكة

مذهعقدة.اماالشبكةخارجرأسهيمدالذي،الاعداءاحد؟أ-!

الموترمزيمثلالذي،(الاسدرأسذوأت!ا)إمدوكودقخملاضب!،ا

الذيالحقلفيالإلهبةسنقشتوقد.سابتهةعك!ورفيلديناوالمحروف

تحته.يقه.

مشاهدتضم!ولاربمة.النىالاخراثلاثةاللوحةجوانبقسمتلقد

العصر.هذافيالموتىدفنوملقوسالقتالفنعنفكرةاففلتمطينا

الخصلاتذاتالتنورةمرتدياوهوأنَّاتوء-إفيالماوياحقلافييخط،

الىاضافة.العصرلهذاالمميزالزيتعتب!والتيالغنمحسوفمنالمكنوعة

اليداليمنىفييحملكما.للرقبةواقيةوخوذةالفرومنممطفاتدييرذلك

الخوذذوىالمهاجمةمشاةمنفوجويتبمه.الحزوزثلاثيةمعوجةعصا

الاعداءرؤوستطأوهيالشكلالمستطيلةوالتروسهـالرماح؟المحززن

الاعداءجثثمنبمثرةالمنتصرينوفوقامامونشاها-.بأقدام!االترءى

-06-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيومحلقةفوقهاحائمةبهاوطارتاوصالهامنجز.االمقباناقتطهتالتي

أومًا.اهاليضدالمعركةصورةبالتكيدكانتوهكذا.السماء

كاتومإي-أيمتطياذ:خراَباسلوبلاجاشيقاتلجيشالثانيلالحظؤب

وتمتليءوال!ش:سبالرماحالمسلحينمحاربيهرأسيتقدمصبيةعربةبنفسه

وهنا.والسيا!والفؤوسالرميبعمياخالمربةمقدمةفيالمعلقةزودتهة

ا!دوعلىالرمحهذفبينما،بيمناهالمعقوفةالعصايمسكثانيةنراه

اثر،أيوالاخيرالرابعالحقلصورمنيبقلبمالذيالوقتوفي.بيسراه

ممنالشهداءالابطالدفنطقوسعلىالثالثالحقلمشاهدمننتحرف

الجثثتكديسيجريالصورةمناليسارالى.الوغىساحةفيسقطوا

يحملونهاسلالفيالتراببنقلرجاليقومحينفيالبحضبعضهافوقبعناية

ثوريستلقيالجماعيالمدفنوامام.الموتىفوقليفرغوهارؤوسهمعلى

اغنامافوقهنرىثم.للذبحأوتحدوتدينعلىربوطا4،ظهرهعلىللتضحية

اغصانمنهماتتدلىكبيرانوعاءانالثورويوجدخلف.الوضعنفسفيعديدة

حيثهناكبنفسهوقفقدالملكيكونوانالابدلامباشرةاليمينالى.كبيرة

الصوفية.الخصائلذاتتنورتهمنوجزءقدماهالاشكلهمنيبقلم

المرءيقوم،الجارحةللطيورطعاماالاعداءقتلىجثثتركتحينفي

منتتماكنكيالاضاحيبدمارواحهموباشباعبمنايةقتلاهبدفن

الفارقمعهوميروسابطالوضعالحالةهذهوتشبه.العيشفيالاستمرار

اصزهالذيرالا-يكنلم.أحرقوابليدفنوالمالآخرينأنالجانبينبين

لنصرالوحيدا،لذيمجدهعلىنصبهالتذكارياوهـا،اعلىأكاتوم-إي

رغباتوينفذيلبيكيففهمحربيةخصالذواميراانهكانبدلابذا.حياتهفي

واكسحالشرقفيعيلامصرعلقد.المجاورةالآلهةتجاهسونينجرإلهه

اكشاكعلىالشمالفيوانتصرواورأوووكمثلعديدةجنوبيةسومريةمدن

ظنهزايكونانويحتملعلىلاجاشانهاتسيطرمنالمحتملالتيكانت،وكيض

فعلاءاصبحقدتومأثا-إيممونو!ذا.ايضاالفراتاواسطعلىماري
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منليمى.الحكامقائمةيرتذكرلمصلالتهانولو،سومرفيالاكبرالملك

القائدسلطةيمارسخارجيةانتماراتحققظافراقائدايبقىأنالممكن

الداخلفيالوقتبنفسيتركانودونللكهنةكبيرايكوناندون،الحرإي

حدةفيزاتمضاعفاتالىقادماوهذا.الكهنوتعلىلضغطهاثرا

والملكية.الكهنوتبيناننوتر

الذيالقصرعنالممبدوانفصالائينكهتوتعنالملكيةاستقلالان

،الاسطوريفجرالتاريخبطلجلجاميشعندبحدوثهالاعتقادلانفسناسهحنا

.لاجاشفيالماكتثسفةالتاريخيةالنصوصمنانطلاقاتكيدهالآننتطيع

اخيهصدفيأي،تومأثا-إيخليفتيعهدفيخنىالنزاعحدةتخفلم

وخصوصالهاالمجاورةوالمدنلاجاشبين،تيمينا-إنوابنهنانَّاتوم-إي

المن!مةانتزاعثانيةا"ومامنجديدأميرحاولاذ.اومامدينةوبينبينها

الخلافبقي،.نهائيااوماالىوضمهاجاشياللانينجرسومنعليهاالمختلف

الوثائقلوكد.نهائياأوماعلىالقضاءمنتيمينا-إنتنكنانالىقائما

المشهورةالفضيةالمزهريةعلىاومضويةاَجَّرةعلىمثلاالمكتوبةإلنذرية

سونينجركهنةكبيرلقبلادراجاضطرباتسونينجرممبدفيحفظهاالتي

يلي:ما(22رقمالصورةانظر)المعنيةالمزهريةعلىوردولقد.إةالكتافي

قلبصفي،لاجاشانزي،تيميناإفقدمإلِّيلمحارب!ىونينجرالى"

احبهالذي،لاجاشانزيتوماْنا-إيابن،سونينجرانزيكبير،نانشي

حياتهولأجل...الخالصةالفضةمنمزهريةقدم،سونينجرملكه

.،سونينجركاهندودوكانالوقتذلئهفي...سونينجرالىقدمها

،أثاتوم-إيوفاةبعدتعاظمتقدسونينجركهنةكبيرسلطةانيبدو

منفاكثراكثرتفقدواخذتالكثيرالشيءذلكمنالملكيةعانتانلدرجة

فيملك1خرالثاننأثاتوم-إي،تيمينا-إنابنكانلقد.صلطتها

المرشعلىبحدهاليتعاقبالسلالةتلكاندئرتوبموتهاورنانشيسلالة

نحبحتىطويلاذلكيدمولم.تيمينا-إنعهدليالكهنةمنرجلان
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لقد.لاجاشمدينةعلىحاكماتمسهلوكالافداالمسمىالثانيالركلابن

منوقامت.الاكبارالمالكيناصدابنة؟بارانمتاو!ا"بالمسماةعقيلتهكانت

معها.الداياوتبادقهاثباميرةمعخاصةعلاقاتانشاءعدىفقطجانبها

كلتشيروهكذا.الممبدالىالهداياتقديممنمكنتهاطائلةثرواتضعتكما

الدولةاشتراكيةوممهالتيوقراطيلل!دستورالمثاليالوضعانالىالمدلائل

عصرطيلةتموزاسمهأمير!دفيبهنعمتقداوروكان،افترضناوالذي

ولمالاولاورعصرخلالالتاريخيةلاجاشفيالإنتبدلقدالتاريخفجر

الوقتذلداخذت،مكانكلفيالحالهوكما.القليلالامحانيهمنيبق

اضذتالحميعمصالحالاساسفيتخدمكافتالتي،الدولةاجهزةمضتلف

صمابعلىعاليةمراتبالىللوصولمنهاكلوجهد،بعضهاشتستقل

وجمازالمِلكيةذلكفيساهتؤقد.شخصيةمنافععلىليحصلالأخرى

الكهنوتيعدلم.ايضاالمتتفذيخهنساءوضنىبلوالكهنوتالولاياتحاكام

السلطةممارسةعنتخلىفنهلاهما.وا!ةيدفيتنحمرانوالملكيةالاعلى

د!يومااشتدكذلك.سابقاومفهومهاالدولةنظريةفرضتكماالإلهباسم

حكامه.وبينالشعبوبين،العامةوبينالمتنفذينبينالاجتماعيالصراعيوم

الدينيةسلطتهيستغلكيفعرفقدضاصبشكلالاكهنوتانويب!دوهذا

ناكذلدويبدو.المتدئنالشعبوعامةالدولةرئاسةتجاهوالاقتصادية

الاجل.قصيركامنصبأانزي"الىمنصبمن%يضاجعلثدالكهنوت

واليتامى.والار.املالفقراءعلىالاقتصاديننوالظلمالضغ!ماوسكما

الحقاعاثتقربةيدفيهتولرتوقتفيذلكعكسفعلاَحدثثم

لوكالالداحكمائتهِاءبحد.نصابيهماالىالدولة0فيوا!ام

له،خلفاكاجينااورواسمهكبيرموظفاصبح،سنوالتتسعدامالذي

اعادلقد.الادفىالشرقتارفيفياجتماعيمصلعأوليعتبروالذي

مللىالمبتمسهعلىواطلقالظرجنن"انزبه"ارالىوالهيبةالاعتبار

ذلككانَوربما.اسلافهفعلهلماكاخلافاانزي"المببذللىصمستحيضا
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لشؤونقوتهكاملجندقد.كيشفيالكبيرللملكالتحديبابمن

فاتمالنفسهرسمهالذيالهدفهوومايريمدكانفماذا.الداخليالاصلاح

ورغممتكاملةتصلنالمانهاولوحتى،كتاباتهمنوجهافضلعلىنستقرئه

حتىتمامالناواضحةغيرومصطلحاتهاسالسومريةاللغةدقائقمنكثيراان

احتماعيانقلابحولتاريخيةوثائقاقدمالكتاباتتلكتمتبر.اليوم1هذا

الخلقيةالمفاهيمواعاد،واليتامىالاراملوحمىالحريةواطلق،الرقالغى

الضاصةممتلكاقمعنالتخليعلىالكهنةكاواجبرالانزبه"الىا!محيحة-

يلي:بماكاجينااورو.ويحدثناالدولةفيشيءكليملكالذي،الإلهلصالح

لاطشملككاجينااوروبنىالمحاربإئَيلجنديسونينجراجلمن"

ممبدوبنى،بورساجبنى،01بامحبدوبنى،انتسوراوبنىتيراشقصر

التيالقناةحفرنانشيأصومن.المقدسةالمدينةمالورلهابنى،نذورها

.البحارعرضمثلاحواضهاجلالتي،المحبوبةقناتها،نانشيالىتجري

البدايةومنذالقديمةالازمانمنذ.(لاجاشمدينةوسط)جيرسوسوربنى

بينوالرعاة،الحميربينوالرعاةسفنهمعلىالبمارةسكنالحينذلكفي

...حبوبباشيشو...كضةوكال...عندالسمكصيادووسكن،الاغنام

قطعافم،اليهاالتقرتالتيالبيضاءالنمجةمنبدلابالمالالغنمرعاةوضحى

كاالماليلأكلو"اومراقبوالأباراكووموظفالكلماخووموظفالموظفرنذر

،للانزيالموهوبةالاراضيريفيالابقاراستظمت.الخروفمنبدلا

الانزى.صورمنطقةالاقطاعاتالتيثعتبر،الآلهةضولاضبتشكلالتي

محاسيبعلىالحبوبالكهنةيوزع،الجيدهوالابقارالحميرالكهانيصادر

...،برونربةادوات...،اقمشة..ء،ثيابأ...الكهانوقدمالانزى

أشجارلنفسهمنعمةكلكاهناقتلع.نذراالصغيروالجدي...طيورأ

الكاهنيأخذ،ميتأييدفنكانوعندما.الثمارواخذ،الفقيرامحديقة

كا!،012ورغيفا042و،لهكمشروبالبيرةمن،اورنن"سبعةلنضه

حدودعلىمراقبونيوصدكان...وفراشاوجدياورداء2لهغذاءحبوب

-64-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الماضيفييوجدكان....البحرساصحتىامتدتالتيسونينجرمنطقة

القنانة.نظام

متلكمقاليدكاجينااورو،المحاربإلِّيلجندينينجرسووهبعندما

وجل،السابقةالتعاليماعادانسان(0036)بينقوتهوطدوعندمالاجاش

السفن،عنالبحارهابعد.البلادتسودنينجرسوملبههبهاتفوهالتيالكد"

باشيشو.موظفيحبوبمخازنعنوالمراقبين...والغنمالحميرصوالرعاة

وابمدوالخرافالبيفاءالاغنامصفوففينقضلقاءالماليالتعويضالغى

القصر.الىالكهانيقدمهاكانالتيالهباتعنالمراقبينإمدوا.مراقبيهم

فيوسل!.نينجرسوسيدهمالانزىضلوفيالانزىبيتفيوسلاط

سيدهمالاطفالوضلبيتفيوسلط.باباسيدتهنضلهنوفيالحربمبيت

البو.وحتىنينجرسومنمةحدودعلىمراقبونيوجديمدولم؟دوشاجا

له،مثروبابيرة،اورننيثلاثةيأخذالكاهناصبحالميتيُد!نوعندما

كاهنأيعنوةيدضيعدولم...وجديأوفراشالهطحامارغيفاوثمانين

قويصمارالملكرعايالاحدولدواذا.الانقيرامحديقةالىمحلةايةفي

له:يقولاْنذاكفحلى،منهاشتراهواذا،منكشراءهاريد:سيدهلهوقال

بيتمنبالقربالو!اءاحدبيتوقعماواذا."جيداسحرامقابلهادفع"

ابتاعه،واذاشراءهاريد،الوجيههذالهقالأنوصدفالملكاتباعاصد

وصرهوتكلم...،جيدا...سعراادفع:لهيقولأنالآخرعلىهكذا

لم.تسودالحرلةوصلالقتلومنالسرقةومنالضحفمنلاجاشأولاد

الميثاقهذاكاجينااوروعقمد.والاراملاليتامىعلىقويأيالآنبعديعتد

."نينجرسومع

يقفلمانهالا،ومحبذةتقدميةاليومكاجينااورواعماللنابدتمهما

طولتالتيالمحافظةللروحنزعةخراَانها.نهايتهفيوانماالتطورإ4ةدافي

يأالاصليالاجتمايرالسومريالنظامانقاذ،اجتماعياصلاحطريقعن

ازالةيستطعلمانهالا،لهكانماللالهيحيدأنلهقدرلقد.التيوقراطية
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ولوcعديدةقرونخلالبالضرورةنطاقهااتسعالتيالاجتماعيةالفوإرق

يوحدأنباستطاعتهيمدلمكذلك.حدتهامنيخففأناستطاعانه

الص!يحبالمعنىوالقضاءالحربيةوالقيادةالأعلىالكهنوتكبيرسلطات

تنصذيستطعلمواخيرا.بالاصلالتيوقراطيالنظاميتطلبهكانكما

ولو،لاجاشدولتهمدينةمستوىعلىوذلكضيقنطاقفيالااصلاحاته

ظروفظلفيتعيشكاذت،ثانيةمناطقفيقامتاصلاحيةمحاولاتان

دولمختلففيالمعيشةومستوياتالاجتماعيةالاحوالتختلفلم.مشابهة

فيكاعضاءالجميعخدمةفيطوعاانفسهميضمونيمودوالموانهمالإله

بعضهامعدائمنزاعفيالآالةدويلاتكذلكعاشتبل.واحدكبيرجسم

جرىمنطقةفيبالاصلتجتمعكانتلدويلاتIهذهانمنبالرغم،البعض

لذلك.مثهالكلالسياسيةوالقوةالدينيةالمراتباساسعلىفيهاالتسلسل

فيالبلاد،شاملسياسيتجديداودائماجتماعيباصلاحالقيامبالامكانيكنلم

سلالةيدعلىذلكمثلتضقوقد.الواحدةالدولةنشوءاساسعلىالا

الطريقاكئشفلقد.اكادحكامقيادتهااستلم،التاليةالحقبةفيسامية

المدينة،أوماانزيانه.كاجينااورومنافسياحدقبلمنالتجديدلهذا

.تومأثا-إياياممنذلاجاش!معمست!رصراعفيكانتالتيالمجاورة

كانولق!د.أوئامناوكوشالانزيبنزاجَيزيلوكالهوالمنافسهذاان

هذاوبدأ،كاجينااوروثأنشأنهالاعلىكيشملكامرةتحتوالطتا5

حولالاَنيدرلمذلكانالا،كاجينااوروضدثانيةالصراعالمنافس

ولاجاشأوئابيننينجرسومنعليهاالمتنازعالقطحةعلىأي،الحدود

اهدافتحقيقفيذلكتجسموانما،السابقةالعصورفيالحالهيكما

فيالاولىالخطوةالاتشكللمجاشلابانالمؤكدمن.المدىبعيدة

باصلاحالامربادىءليهتمزاخيزيلوكاليكنلم.الكبرىفتوحاتهمسيرة

والفقراء،والممدمين،واليتامىالاراملتساعدأنمنشأنهاالتيالداخليةالاحوال

خرومخالفاَمنظااتذسيةماسياسلطةنباشمرنأوبدولااهذ.المساكينولرعاةاو
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!ويلاتتسلطعلىلتقضيالمواتيةالفرصةوستتحينجديدانظاماصتتبع

مشقا،الخطرهذاولمجابهة.الابدالىالرافدينجنوبفيالسومريةالآلهة

ووضمهاالسوصربةالمواصمجميعاحتلالعلى،قسوةبحدهاماقسوةةعمد

يلأدنىالشرقفيعظمىامبراطوريةأولبتأسيسبعدهاليقومقبضتهتحت

االحرحَىالعربيالطيجمنولتمتدلهكماصمةأوروكمنبذلكمنطلقا

صاصكاجينااوروعصرمنطينيرقيملنايصف.المتوسطالاةيض

زاخببزيلوكالاساليبمنجراءالسكانالَابااللذننوالهلعالضفلاجاش

المحابدكلفيالاءاسالوالقد.الآلهةلتماليموالمنافيةالبشمةالحربية

ونهبوالآلهةتمائيلوحعمواالممَدسةالاماكنمنإلكثيرفيالنارواشعلوا

وكلنينجرسوضلمنالحبوباخذوا..."الكريمةوالاجارالففة

لانمسونينجربحقأثِمواقدأوئَاسكانيكونوبذلك،مزروعاكانما

لم.منمتُنتزعسوفنصيبهممنكانتالتيوالسلطةلاجاشدئروا

،أوظانزيزاخيزي-لوكالاما،مااثماجيىسوملككاجينااورويرتكب

.،رأسهاعلىالاثمهذانيزاباإلهتهفستحمل

متابحةصزاحيزىلوكالعزيمةكاجينااورولمناتتثنلمالواقعفي

الامورمنكثيرفيكانوانمامصلحايكنلمفهو.النصرطريقفيالسير

وضعلقد.جديدانظاماعنهبد+ليقيمحديديةبقبضةالقديمهدمثوريا

بذلكواصبحيدهقبضةفيالهامةالسومريةالمدنجميعالبدهفي

فيالآلهةملكإلئللهاكدهماوهذاالكبيرةالبلادآلهةقبلمناملف

نيبور.

علىبنقشهامروالذياعمالهفيهيمجدالذيتقريرهنملثهنزاللااننا

البلدانملل!إقيلخلععندما...،:المنذورةالحجريةالاوانيمنالحديد

وعندما،البلادفيبيمينهاخذوعندما،زاتجَيزيلوكالالىالبلادملكية

خي،فروباخىالشمسمطلعمنالبلدانوغزالسلطانهالبلداناضع

حتى،الفراتدجلةعبر(العربيالخليجب)السفليالبعومنالحينذلك
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إلِّيلواعطاه،الطريقلهمهدهئا(المتوسطالبحر=)الحاليالبحر

وغمربالامانتنعمالبلدانجمل.مغيبهاالىالشمسمطلعمن(السلطة)

فياما،المقدسةسومربيوتفيالبلدانانزىونصبوه.بالحبورالبلاد

،حبوراتشعاوروكجملالحينذلكفي.الكهنةكبيرعينوهفقداوروك

اوتو""المحببةالمدينةلارساوسقى.كالثورالسماءالىرأسهرفعاورومن

لوكال...المجدقمةالىالمحبوبة...الآلهةمدينةأومَّارفع،النًحمبحياة

قربانا،البلدانملكإلتل...لقدم،البلادملكاوروكملئهزاخيزي

صافيا.ماءوصبنيبورمدينةفيالخبزمن

رجائي:المحبوباباهيبلغنواَليت،البلدانملكيا،إلتليا:الابتهال

بحددكنمحار،بأمانتحيشالبلدانويجعلاَخرعمراعمريالىليضيف

البلاديرفقوأنالسماءبقطعانيزودنيوأن،الكثيرمنهمليعطينيالاعشاب

دومااكونوأن!ليقدرتهالذي،الجميلحصنيالآلهةتغيرلاوأنبالعظمة

المقدمة.فييقفالذيالراعيذلئه

.؟المحبوبملكهإئَيلالىحياتهاجلمنهذانذرلقد

قامالذيزاخيزيلوكالسلبرهناذ،لنفسهسونينجرانتقملقدضا

انهعلىالسومريالشمبومركزةالسومريةالدويلاتتوجبداجلمنبه

فيالمسيطرالجوانالىبالتثيدذل!كسببويحود.للاستمرارقابلغير

.لاجاشفيوجدطينيرقيمعلىعنهمعبراجاءغزاهاالتيالم!دنمختلف

كانالذينمحارييهبمساع!دةونفذه،شثهبلاصحيحامخططهكانلقد

منالشعبلهركيزةايةيجدلمانهالمؤكدمنولكن"بمددالاعشاب".عددهم

طلبهاالتيالتضحيةوكلوالبذلالاقدامكامللانذلك،وكهنتهالسومري

غريبةكانتالسياسيالصعيدعلىالسومريالشعبمنزاجِّزيلوكال

فعلايمكنلاالشعبومركزةالسومريةالدولتوحيدفكرةان.طبائمهعن

الذيالساميالاكاديالشعبهواَخرنوعمنشحبيدعلىالائحققأدْ

طويل.زمنمنذبشدةوتأشمرَالبلاداستوطنقدكان

هلأ--
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ب-النق

التيوالاجتماجمةالسياسيةالاوضاعشمملوماننااستقيناقدكنااذا

لاطشفيوصتالتيالكشابيةالنصوصخلالمنالعصرهذافيسادت

شمولااكثراسسعلىتحتمدالحصرلهذاالتصربريللفندراستنافان،فقط

ال!ياتلنا-قدمتهاالتيالغنيةالاثريةالمكتصفالبعلىخاصةوبصورة

ماثةتشكلعديدتلأبنيةبقايافهناكالحمارةلفنبالنسبةوخنى.المديدة

اورسلالةعصرفيالتصويريوالنقشالعمارةفنيرينا.لدراستناحية

جمة،منالسابقميزيليمعصروبينبينهالوطيدةالحلاقةجليبشكلالاولى

.اخرىجمةمنالشمخميةسماتهاثمومن

وعمرميزيليمعمربينالعمارةمجالفيمعدومايكونأنالفارقيكاد

الحصووفيانشأاطذانالمقدسةالابنيةنموذجابقي.الاولىاورسلالة

ايضاسائديْنالحظيرةشكليتخذالذيوالممبدالعاليالمحبدوهماإقةالسا

هذينوصدظفيكمنالذيالمنزىبوضوحندركأندونالعصرهذافي

المقامةالحظيرةشكلتتخذالتيالمعابدجانبوالى.بدالمطمنالنوعين

اشنوناوفي،عشتارالإلهةاجلمنشور1وماريننمستويةارض-مملى

الاَننعرفاصبحا(؟القمر)لإلهخفاجيوفيابوالإلهاجلمن!اسمرتل)

سوىمنهايبقلموالتي،بالربقوراتالمسماةالماليةالمعابدمنكاملةسلسلة

الحصرهذافيحتىنتمكنأندونالسفليقسمهاأي،العاليةمصطبتها

المصطبة:ض!فوقيرنفعكانالذينفسهالمقدسالبناءشكلمحرفةمن

ميزبليمعصرالىتحودالتيالماليةالمعابدجافبالىالممرهذافيظهرت

الئبيد،وممبدخفاجيفيالبيضويوالممب!داوووكفيأكا-إي!في

االممرلإلهحديدةمعابدكذلكظهرت،مرتضةمصطبةعلىيقوماناللذين
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سيدإلئلللالهنيبوروفيكيشةبمجهولولإلهاورفيناثاالسومري

الآلهة.وملكالبلدان

يحي!بحاجزالمدينةاجزاءبقيةعنالآنالمقدسةالاماكنفصلتلقد

بينواضحينوتباينتباعدوقوعهوالظاهرةهذهمننستنتجهماوأول.بها

العصر.هذاكناباتخلالمنايضانستشفهما!نواللذ،والقصرالمحبد

ولوميزيليمعصرمنوالعلىالاَنالمجسمالنحتاسلوباستمرلقد

الى6نرىامبقدر،النحتفنيهدفولم.تغيراقدوالاسلوباللباسان

اَلهةصورالعصرنحاتولنايتركلماذ:انسانهيئةعلىالآلهةتمثيل

كانتذلكمنالنقيضوعلى.للالهةوتماثيلمجسمةمنحوتاتش!لعلى

ولكهانواميراتلامراءنذريةبتماث!يلمليئةالعبادةواماكنالمعبدك!وات

الاخصعلىعرفناهماوهذا.اجتماعيةمنزلةأدنىلاناسواحيانا،وكاهنات

نْزبمعبديسمىمافيايضاوكذلكاَشوروفيماريفيعشتارمعبدفي

لاجاَشفيعليههيعماتختلفلمالحالةهذهبأنالمؤكدومن.خفاجيفى

وللاسفيتملمانهغير.النذريةالتماثيلتلكمنسلسلةعلىعثرناحيّث

يحتضنها.كانالذيالمعبدعنالكئصف

معبدلنايقدمهاالنذريةالتماثيلوغرضاهميةعنصورةافضلان

الشرقاجزاءكسائرنذاكاَكانتالتي،اَشورمن(ج)الطبقةفيعشتار

لقد.العصرهذافيالسومريةالحضارةتأئيرتحتلقعالاخرىالأدنى

قدسلحرمالعرضانيالجدارداخلفيالمقدسةالجداريةاللوحةاماموضمت

مدرجةومذابحعاليةمباخروضِعت،الحظائريبالمعبديُسمىلماالاقدس

علىالموصْوعةالمقاعدمنمقمدكلعلىانتصبتينما،بيوتشكلعلى

والنساء.منهمالرجالللمصلينوجالسةواقفةتماثيلالطولانيينالجدارتقكلا

اطالةوراءسميااليهالتوسلاتهمواستمراراالاَلهةعبادة/غرضهمكاقلقد

وتجديدها.الحياة
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للانسانالطبيعيالحجممنبكثيراصفرالتماثيلهذهاكثريبقىماتالبا

الالباستر()الهشالجيريالحجرمنمنحوتةكانتماودومابمالعادي

التماثيلهذهبينمنيوجدوقلما،الديوريتحجرالمرءاستخدمماونادرا

معبدتماثيللطرازالمباشرالوريثالتماثيلهذهتعتبر.منذرهاسميحملمن

تجريديةاقلكونهاجليإشكلعنهاتختلفأ!اغ!-اشنونامدينةفيابو

فتتميزالبحتةالظاهريةالناصيةمناما.الجسميةالنواصيفيتقيداواشد

اختفتفقدذلكالىاضافة.عليهاالالبسةوازياءالجديدشعرهابترتيب

واللحيةالمجدولةالجانبيةالخصلاتمنميربلببئعصرفيعرفناهماحَنها

لباسوفيالاحياناكئرفيالرأسطيقالكاهنالاميرويظهر.الطويلة

الحقيةصفوفمنسبعةالمؤلفة"الصوفيةالخصلاتذات"بالتنورةيممىما

اما0(23رقمالصورةانظر)البعضبحضهافوقالصوفيةالخصلاتمن

استدارةاكثرالاشكالاصبحتلقد.عاريافيبقىالجسممنالطويإلنصف

وفقدتمكعبةوكأنهااحيانافيهتبدوبثمكلميزيليمعصرفيعليهكانتعما

الفردية.سماتهامنشيئا

اسلوباالاولىاورسلالةعصرفيالنحتفنفيهحققالذيالوقتففي

تشالمئلالفنيةالاعمالروائعفيذلكيتجلىكماغيرهمناكثرواقحيا

اخرىناصيةمنفقدوقدنجده(بسميه)ادبفيوالو-)وكالالملك

علىالحالبطبيعةينطبقلاهذاان.المنقوشةالتعبيريةقوتهمنالكئير

المتوسطةالنافرةالمنحوتالتمنالكثيرهناكانمنبالرغم،النافرالنحت

اصلاراكبر،العقبانلوحة،باسمالممروفهاللوحةانالا.الانقان

تاريخيةوثيقةقليلقبلاعتبرناهاوالتيلاجاشفيالتاريخيةأنَّاتوم-إي

السابقة،العصورفيوالنقشوتقدمهالنافرالنحتاهميةلابرازتكفي،هامة

فيتومأكا-إينصب،النصبهذاقيمناأنلناسبققدوانهخاصة

منودينيةسياسيةوثيقةكأولاللوحةهذهتحكس.تاريخيةكوثيقةلاجاش

المتمنتالسومريالمجتمعنظاملمشاهدهاإلصارمالترتيببطريقةنوعها
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عالممنالمست!دةالتصويريةمواضيعهاظلمنالوقتبنفسوتصكس

والكهنة،الملكوبينوالقصرالمعبدبينالناشيءالتناقضالقتالوحياةالآلهة

بطابعه.الاولاورعصركاملصبغوالذي

عصرفيتنحصركانتالتيالتماثيلفئةاننجدذلكمنالعكسعلى

بذلكنقصداننا.كالسابقجيدةنوعيةالآنلاتريناالنافرالنحتفيميزيليم

مواضيعهاتميزتالتيالمركزيالثقبذاتالمستطيلةالحجريةاللوحاتتلك

المواضيعتقتصرلماذ.العصرهذاخلالوافربغنىالتصوير-لآالحناصرفي

غالبامقتبسةمواضيعتناولتبل،وحسبتموز-ائينعالممنمشاهدعلى

وغيرهم((إلئل،و؟نا.ئا"و"زاجنينخور"مثلاخرىلهةاَعبادةمن

تمثلهالنوعهذامنلوحةعلىصورتهبنقشلاجاشملكاورنانشيامرلقد

!ذا.اهلهيتوسطوهوبناءموادتحويسلةرأسهعلى-املاالمحبدكباني

التاريخيةالاهميةمنانوهوالحضاريالتاريخفيهامشيءلنايتضح

لمالاولىاورسلالةعصرفيالتصويريالفنانكيفندركأنالحضارية

فقط،السفليالعالماَلهةمحيطمنوافكارهمواضيمهعناصريستمديحد

اَلهةفيبمحتقدهايفااستمانبل،التاريخفجرفيالحالعليهكانتكما

بأنالواضحةالحقيقةتلكذلكفيالسببيكونقد.الاكوكبيةالدولة

بصورةترتكزتعدلمالحصرهذافيالسومريةللحضارةمحرفتنامكادر

فيال!بيعودوانما،وتموزبائينالاعتقادمركزاوروكعلىرئيسية

اسنقلالهاصوفيالسياسيةالدولةحياةابرازالىايضاالظاهرةهذه

والموتالحياةبدورةالى*عتقادلانالدولةقادةهدفذلككانوربما.الدين

ثحلالنفسهواتخذالسومريالتاريخفجرفيالكاملتطورهوصلقد

البنية.السليمةالسياسيةالحياةكاهلعيلىتفيلايبدوماعلىاصبح

-73-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


5ءحى3!!كا!
حمي!3ثيم!ثيم

ب-*عتق!!لموت)كمقمص(
النباتبالهالاعتقادوكذلك،الحياةباكأةالكبيرةبالأمالااعتقادبقيلقد

يثبتماان.المصرهذافيالحياةقيدعلىجديدمنويحيىيموتالذي

ايضابلالاولىاووسلالةلعصرالتصويريال!نقشفنفقطل!ش!ذلكلنا

ومحوياته!.الحجيبةالقبورتلك

وجدناهاالتيالافاريزتلكالكثيرالشيءتعنيأنيمكنلاالواقعفي

بناهوالذي،السومريةالامومةاَلهةاحدى،نينخورزاجمعبدفي

كمااورمنحداالقريبةالفبيدمحلةفيالاولىاورمؤسسئيبادكلَاميشا

الكلسيال!رمنمرصعةصوراالافاريزهذهتحمل.كناباتهفيابنهذكره

تتركب:التاريخفجرصورعالمالىكليبشكلتمودوالتيوالبرونز

أصدرأسلهنسرومنتخطوالثيرانصفوفامنهذهالا!اريزصور

من!مطيعمنظراتريناكما.(24رقمصورةانظر)غزالينفوقيقف

هذ.انمنفبالرغم.الزبد!ةواستخراجالحلبعمليةلنايمكسالحيوانات

تبرهنلاأفاإلا،التاريغلفجرالتصويريةبالمواضيعكثيراتذكرناالمشاهد

سلالةعصرننالسفليالمالم؟لهةالتاريخفجرلاغنقادكبيرةاهميةعنلنا

فيتشبهامومةإيةبممبدوواضحةاكيدةصلةعلىهنالانناب!الاو)ىاور

.(اوروكمدينةالىذمنبة)الاوروكيةاثينصفاتها

بتموزالاعتقادباستمرارالمتعلقالسؤالعلىللاجابةلدينادليلاقوىإن

ئقوضعلىيسيطراناللذينالرئيسيينالموضوعينان:التاليةالضيقةهو

وعدى،وبالتالع،السرابمحدسمشهد:هماالاودىاورسلالةعصراختام

مرربليمءعصرفينشأالذي،المتشابكةالاجسامبشرب!يسمىما،الاخص

تصوزصراعفكرةيسمخدموالذييعفهاالاجسامجدلمن
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حيث،والموتالحياةبينللصراعكرمزالكاسرةالحيواناتضدوقطعانه

المتعددنة.الاشكالفبا3عنهعبر

فاكثراكثراصبحتالتي،الاسطوانيةلاإختامالساحقةالاغلبيةكانتاذا

بشري!اوالشرابمجلسبمشهدامامزخرفة،الخاصةالحياةلوازممن

،لحياةاتجددعيد،لسنةاسرأاحداثاهمتثمكلالتي،بكةالمتشاالاجساممن

ليس،السكانخلدفييدورالذيالاعتقادانبوضوحذلكعنينتجفانه

المامة،الحياةءبءتحملالتيالكوكبيةالرسميةالدولةباَلهةالاعتقاد

وفيالمالمهذافيالحياةعلىمباشرةتؤثرالتيالقولى؟نجلكالاعتقادبل

الفنوعلىبالتقمصالاعتقادعلىا.إضاتسيطراليهيإنها.الآخرالحالم

العصر.هذافيالقبورلبناءالنادر

الىتمودوالتيكيشمدينةفي)،3"إ-المسماةالمقبرةفيعثرنالقد

منالمديدجثثالرئيسيالدفينجانبالىتحويقبورعلى،ميزيليمعصر

مناخرىوأشياءعربتهالرئيسيالدفينمكل!القبرفيوضعلقد.الاتباع

واتباعه،الاميردفنأي،الجماعيالدفنعادةنرىاننا.وازميلمنشاربينها

فيالملكيةبالمقبرةيمرفماضمنالموجودةالارضيةالقبورفيمرةلأول

فيالرئيسيةالمعضلةفيههيتصبحنحوعلىتعترضناإنها.اورمدينة

.السومريالتاريخ

تضمكبيرةمقبرةضمنتقعقبراعشرستةالارضيةالقبورهذهعدديبلغ

استخداميكونأنبدولاكما.تابوتاتحويالتيوتلكعادياقبرا0018

هذهجميعبينمنيهمناوالذيهذا.كلويلاَزمنااستغرققدالمقبرةهذه

فقط،الارضيةالقبورهيبالموتال!مومريينلمحتقداتبحثناعند،القبور

،الاتباعمنللعديدالجماعيالدفنعادةعلىتدلالتي،وحدهاهيلأ!ا

،الهباتاثمنتحويكو!اذلكالىوبالاضافة.طوعاالقبوردخلواالذين

الاعتقادعالموثائقأهماحدىنقوشهاعناصرلتزييناتبالشبةتحتبرالتي

."تموز-ائين،؟
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خجرةمنيتألفوالذيالكلسيةالجارةمنالمبنيالمدفنأقيمالقد

ويستطيع.تقريباامتارعشرةالىعمقهايصلصفرةارضعلىغرفعدةاو

منومسطحاالداخلمنمقوساسقفايحملالذيالمدفنهذابلوغالمرء

حثةوضعتالمد.داخليممرالىتنتهيمائلةطريقبواسطةوذلك،الخارج

قد،دتفقداتباعهجثثاما.آلداخلمنصرةاقضىفيالرئيسيالدفين

المحيطالؤاغفيأوصرتهقبلتقعمستقلةصرةداخلأوجانبهالى

.اعلاهالمذكورالداخليئالممرفيأوبالمدفن

املئت،المعنيةوالجرات-الداخليالممرفيالجثثوصْعتأنوبمد

اقيمالطينمنطبقةذلكفوقأحدثتثم،معينارتفاعضىبالترابالحفرة

.الاضاصوأحرقتالمياهفوقهاوسكبت،الامواتدفنحفلاتمننوععليها

فوقالارضفيكبيرتفبخلالمنالامواتالىالثرابالمرءقدملقد

ردمفيهاوصلمرةكلفيالعمليةهذهاعيدتفقدالأرجحوعلى.المدفن

بالتراببثملهاالحفرةردموبحدواخيرا.معيناارتفاعابالترابالحرة

صغير.هيكلمبنىالمدفنفوقانشيء

نجا،التفاصيلناحيةمنبعضهاعنعشرالستةالقبورتختلف!جنما

القبورهذهمنكلاان.العامةتخطيطياتهافيجداتتشابهاخرىناحيةمن

منهاكليضممزدوجةثلاثةسوىبينهايوحدولاواحدمدفنعنعبارة

المدفنهوثانيةناحيةمنالانجيةالقبورهذهأهماما.وامرأةلرجلمدفنين

.شوبادومدفنالملكمدفنباسمالمعروفالمزدوج

مساحتهاصرةمنيتألفالذكبالملكمدفنوهاكتشةءمااولان

تمسهلمموصداالصةبابلايزالكانالقبراكنشافوعند.م!2ك4

زوايااحدىتنصفرةاقيصتولقمد.مثقوباالقبرسقفهوجدبينما،يد

المدفنفييزاللابينما،عليهانعثرلمالتيالجثةلوضعخصيصاالمدفن
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ومجاذيف،ومقاعدصرةفيهسم65طولهيبلغالفضةمنثمينقاربنموذج

ثمينة.؟لمب"لوصةجانبهوالى

يفصلالذي،النهرتواسطتهليجتازالفضيالقاربالىيحتاجالميتان

قولصندلاصحاعلىوأ،للعباللوحةنكاااذماماا.ءالاصيالملاموالتشعاالمعا

فاننادينيمغزى،ايضالعبا!ارسبحةداخلهفيوجدالذي،اللعب

مستمدةالمرصمةزخارفعناصرفانحالكلوعلى.ذلكممرفةنستطيعلا

الوريقاتالثمانيةالزهرةنجدوهنا:؟تموز-اكينلأبالاعتقادعالممن

طعاماتموزيقدمهاكانوالتي،نصرجمد!عكرفينبةعلىضاهدناهاالتي

تنتصبالتي،الحياةبشجرةيسمىما!شاهدذلكجانبوالى.الاغنامالى

كلان.الاهليوالحيوانالاسدبينالصراعوبالتالياهليينحيوانينبين

ويج!ددهاوالموتالفوضىامامتموزيحميهاالتيالحياةشعاراتهوذلثه

باستمراره

جثةوان،الاعلىمنلمّبوقداكنشافهعندوجدالقبرانهوالممان

مثلالثمينةالاخرىالاشياءكانتبينما،موجودةتكنلمالمدفونالامير

التيالاشياءمنالواقعفيهيوالتي،اللحبوصندوقالصيالقارب

ناعلىايضايدلومما.مواضعهافيوجلأتقد،اللصوصبهايطمع

وعددهمالدفناءالاتباعجميععلىالمثورهو،اللصرصيدبهتمبثالمدفنلم

معالداخليالممرفيأوالمدفنحواليالفراخفيسالميهىوامرأةرجل63

ثمينة.هدايامنبهزودواما

الثمعريزينكنالنساءمنتسعجثثالنربيالجداراماموضعتلقد

ووريقات،واللؤل!ؤاللازوردمنمصنوعاواكليلاذهبيةاقراطاويحملنبالحلي

الخلفيةالجهةعلىالمشطيث!بهومشبكا،فضيةشحرمشابكوكذلكالذهب

طويل.ثيابومشبكالعنؤ،وصليالرأسمن

."الفاما"بنميهاالتىاللحبةلوحةاللوحةهذهتثبه)1(
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احدىهيلنابالنسبةوالنفائسالتحفهذهكلبينمنالاهموانكما

واجمتهزضفتعودعنعبارةهيوالتيهناكالموجودةالموسيقيةالآلاتا

اولئكبمضعليهعزفتقديكونأنيجبوالذيمرصمةباشكالالامامية

كسمتلقد.(25رقمصورةانظر)بالدفنالاخنفالاثناءالتسعالنسوة

الاعلىالضلففي:الاعلىالىالاسفلمنمتتاليةضولارةعالىالجهةته5

عمرفيالحالعليهكافتكما،للثيرانكحامتموزهيئةعلىش!لينتصب

كلويديرعليهيقفزانثورينيأبطظفائرستةذوعارلبطلانه.نصرجمدة

الثائيالضلفياما.الاماممنفيهنراهماوضعفيالخلفالىبرأسهمنهما

يسيران،واسدا،ثملبايكونوقد،الكلبيثمبهحيوانابالمقارلفنرى

اللتينالاماميتينساقيهبينالثعلبيحمل.اليسارباتجاهتماماكالانسان

خنزبر،رأسعليهاموضوعاللمائدةطاولة،الانسانكيداكفٍالىتنتهيان

وئصف،وقصحةكبير2وعاءالاسدينقلبينما،خروفورأس،وساق

فييجلس.الذهبمنمصنوعةاورفيوجدتالتيتلكتشبهلمصدَفة

ويجلسوتراعشراحدىلهاقيثارةاوعودعلىيحزفحماريليهالذيالحقل

واجرا.طبلايقرح(؟)ثملبالاثنينبينويقفبمساعدتهمنهمكادبامامه

الاصدادْويحمل.غزالويتبعهالشكلعقربيافانيرقصالاخيرالحقلوفي

يد.كلفيكأسا

نأالمرءاعتادكما،الحيوانيةالموسيقيةالجوقةهذهفهمكانومهما

المشهد:هذاعنهايعبر!ائقهناكانغير،بمكانالصعوبةمن،يسميفا

مادْااما،للثيرانحامكبطلتموزمعوثيقوبشاكلتصويرياالمثمهديرتبط

هذاينقص.السنةرأسلعيدتقليدوكأنهيبدوفذلك،الحيواناتتصل

حيواناتنجدانناغيرالمعتادالشرابمجلسوهوالرئيسيالمشهدالمنظر

الاختامبحضعلىاشكالهانقشتاذالانسانمنبدلاالشراباضنفالتقيم

فهمهاكماتصويريةاسطورةاذنالحيوانيةالجوقةهذهليست.الاسطوانية

كاتواذا.المتعدثةتموزمظاهرمنجزءالتشكلانهابل،البحض
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ذلل!فان،السنةرأسلعيدالمقدسةبالطقوستقومالتيهيالحيوانات

وهذه.القيممفاهيمكافةفيهاعكستمناسبةسوىيعنيأنيمكنلا

قبلمنالسفليالعالمفيالإلهفيهأوقفوقتفيالاايضالاتحدتالمناسبة

رأسالسنة،عيدبدءمنوجيزةفترةقبلعاثةجريماوهذاالفوضىقوى

يتبادلالذي؟الساتورنالين"وقتانه.جديدمنيلإلهانبحاثعيدأي

.الادواروالحبدالسيدفيه

الرمزيالمشهدلتهااَعلى،اميرهامعحيةدفنتالتيالعودعازفةتحمل

الحياةمنظم،الباعثيدعلى(الحيوانيةالجوقة)الشرلرةالموتقوىلقهر

معتقدها،هذايكونانيجباذن.(ئورينيتأبطالذيتموزانه)وحاميها

ايضا.حياتهايجددفهووبالتاليعامةإصورةالحياةيجددتموزانأي

وجل،أيدونالقبرالىورفيقاتهاهينزلتقدتكونانيجىلذلكتبحا

لماذا.؟الاولالسببمنإقوىآخرامرلنزولهنالُدافعكانهلأم

الوقتفيمفقودةالملكجثةكانتلماذا!مثقوباللقبرالحقيقيالسقفكانء

.؟موجودةالاخرىالجثثجميعفيهكانتالذي

نين-"ودللملكالمزدوجينالقبرينفيالثانيالدفنجرىعلمما

جانبمنلهامائلطريقانشاءوتمالحفرةنفستجريفاعيد،؟!ثوباد

بل،الملكقبرحفرعندوصلتهالذيالحمقالىالسبرعمليةتصلولماَخر

اقيمتحيثبقليلالملئهمدفنصرةسقفتحتماالىوصلعمقابلغت

الثانية.الحؤةارضية

تمامامساوياعمقهافكانالثانيةالدفنلجرةاعدتالتي،الحفرةاما

وعلىالجديدةالحفرةهذهمدخلفيعثرلقد.الملثهمدفنصرةحفرةلحمق

جثةانالا،لأولالقبرفيوجدتالتيتلئهتشبهمكتشفاتعلى،ارضنها

زعافاتبواسطةالقبرالىانزلتبل،الثيرانتجرهاعربةعلىتحمللمالامير

الملك،قبرفيالحالهيكماالكثرةبتلكيكونوالمفاتباصا5الحميرقوها
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الموسيفياتتمزفلم.المذكورالقبرهوجوداتعنغنىالحليت!للمينما

ثانيةاستممت،مرصمةزخارفتحملالتي،القيثارةعلىبل،المودعلى

وهكذا:تموز-باكينالاعتقادصورعالممنكليبشكلصورهامواضيع

تموزشجرةجانبالىوثورينعنزينفوقالاسدرأسلهالنسرنجد

صاحبةحثةال!رةنفسفيوجدلقد.اهليوخيواناسد.ينوالصراع

وهيمنقوصةغيرتامةبحالةاللؤلؤوعقودالنفيسةرأسهاحليمعالقبر

الذهبمناسطوانيختمعلىذلكقراءةابكنحيث"شوبادالسيدة"

وعلىالحفرةمذهفيالاضىالجثثوجدتكما.الحجرةنفسفيوجد

.بسو+اللصوصيدتمسهالمسليمةالمزدوجالثانيالقبرلهذاالمائلالطريق

فوقتماما،الثانيةالحفرةارضيةفيالعثورهوايضاملاحظتهتجدرومما

اوومنقبفسروقد.كبيرةخشبيةاداةبقاياعلىالملكجرةسقفلمب

اللصوصقبلمنالمكانهذافيعمداتركتقدُتكونأنيجببأنهاذلك

كمميلةعمليةفيخاصة.قبولهيمكنلاالتفسيرهذاانإلا،الثقبلتغطية

و!حدتوقد.رسميباحتفالتمتقدتكونانيجبالتيالثانيةالدفن

كماالشرابلمجلستقريبااللازمةالادواتجميعالخشبيةالاداةهذه!ول

وجودهذاالىاضف.ميزيليمعصرفيالنذريةاللوحاتنقوشمنتمرف

السهلمنليسالتيوالازميلالمنشارمثلالقبوراحدفيالنجارادواتبمض

الذهب.منمصنوعةلانهارمزيةقيمةجسمتقدوانهاالابدلااذ،تفسيرها

ؤذْلكاللاصألمصرفيالاسطوائيةالاختامنقوشمنلمالمنثارنمرفاننا

هدْاقيالشمسإلهيحملوهنا.المذكورالذهبيالمنصارشكلبنفستماما

صحوثهعندأي،الجبالبينمنثانيةظهورهاثناءبيدهالمنشاراللاحقالمصر

وئتيجة.السماءفيالظافرةدورتهجديدمنليبدأ،السفليالحالممن

يدعلى!طهمنصيسرقلمالملكانالىالامورهذهجميعتشيرلذلك

قبرهالمرءفتحلقدبل،ئانيةدفنبممليةالاضنفالاثناءالقبورالصوص

ادْ.جيديدم!،ولبعثبماالسفليالعالممناسهلفكدينيباخفالخصيصا
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ماديةقيمةأيةتشكللمالملئهجئةانهوالافتراضهذالمثليقودناالذي

القبر،منتموزنمْ!شايضاصحررلقداخرىناحيةومن.للصوصبالنسبة

.اوروكملكنفسهكانولقد.اتباعهقبلمنالاسطورةفيماوردحسب

كاليموتفانهماتواذا.لهتجسيماالعصرهذافيالملكيحتبروهكذا

كانتالتي،شوباددفنياكونأنالممكنلمنانه.جديدمنفيحياليعود

منجزءوكأنها،صفسرتالتيالسنةرأسعيدفيالملئارفيقةالارجحعلى

سامْرتجبث"جهنمالىعشتارسفردلأباسمنحرفهاالتيتموزاسطورة

التفسيرهذاانغير.الحبيبزوجهالتنتشلالاسفلالعالمالىهابطةعث!تار

الملك،جثةعدا،الاخرىالجثثوجميعشوبادجثةيأن،بمؤكدليس

الظاهرةهذهاننجداخرىناحيةومن.القبرفيموجودةتزاللاكانت

قبر،الملكيةاورمقبرةفيالمزدوجةالقبوربينيوجداذالوحيدةليست

بجانبتكوناأنمنبدلابحضهمافوقصرتينعلىيحوياَخرمزدوج

وقد.البدءفيدفنتوأنالاالمرةهذهالمرأةتكونأنبدولا.بعضهما

!تمسأندونالفراغاتوفيالمائلةالممراتفيالحجرةهذهكذلكبقيت

الملكانيب!دوهذاوعلى.الملوكمدافنسوىعمدتقتحعنلموهنا.بسوء

علىوذلكالسفليالعالممنصحودهفيتموؤيمثلكانالذيهوفقط

الاتباحدفنالآنلناأصبحلقد.الاولىاورلسلالةالعصرهذافيالاقل

جديد،منبالبعثاعتقادهممنانطلاقافقطالقبرالىينزلوالماذ،واضحا

جانبالىاختبائهمبحتميةالموتمنالخوفنتيجةشعرواقدوانهمبدلابل

لموادْا.الملكفيالانسانشخصيةدومايتلبسالذي،نفسهالميتالإله

ذلكبمثلالاقلعلىاَمنوافانهمجديدمنذاتهمببحثاعتقدواقديكونوا

بربريةانهاعلىالعادةلهذهالنظريمكنلاولهذا.تمسهالإلهيخصفيما

معسويةلحياتهمحدايضعوالأنشخصاثمانينبحواليدفعتالتيبدائية

بالشكل.؟بالموتالاعتقاد"هذافيتأملناواذا.تقمصانفهمهاوأنالامير

وصلوقدلوجدناهالمدافنهذهباطنمنفيهيحدثناالذيالمخيفالم!ؤثر

الدولة.لتطوربالنسبةنسليمةغيرعقبةلثكلتوانهابدلاالتطورمندرجة
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الزواعيةْالمجتمحاتاعتقادعلىالكونالىنظرتهمالسومريونبنىلقد

جعلواوبذا،الحياةباعثةالاكبرىالأمفيوذلك،التاريخقبلما)مصور

الاعتقادطياتهابينتحملالحياةفكرةانحيث،الموتخشونلاالناء!

.والموتبالحياة

الملكانه،والبطلالشابالراعيشخصفيالفكرةهذهتمثلت)قد

تلكالحياةتفقدهكذا،نسانلكعزاءمايوماالموتاصبحواذا.زهوز

عليها.يحافطأناخرىجهةمندولةرئيسكلعلى.لجبالتي،القيمة

التيالاثريةالمكتشفاتانالشينعشراتإضعقبلحتىنحتقدكنالقد

وبحدالاَناما.مبكرسومريعصرمخلفاتمنهيلاجاشفيعليهاعثر

شاملاالتاريخقبلماعصورمنذا)حضاريالتطورتتبعباستطاعتنااصبحأن

عصرضنى(الرابمةالطبقة)اوروكمنَضبةالاربخلفجرالذهبيالعصر

خصائصاننجد،الأولىاورصلالةلحقبةالتاريخيوالحصرميزيايم

قادتلقد.متأخرةضبةالىتعودانهاعلىضاتشيرالمكتشفاتومهبنات

سياسةمستوىفملى:مكانكلفياالانفجارا)ىالداخليةالتناقفات

يكنولم.الدويلاتاصحاب،الآلهةمختلفبببندائمصراعنشب،الدواة

الذيالملوككبيرولاحتىنيبورفيوكهنوتهإلِّيلالآاهةاميرباستطاعة

دويلاتجملباستطاعتهميكنلمومتمددةمختلفةسلالاتا)ىينتسبأنيمكن

تحاونة.متكاتفةإحضهامعوتحملتحيشالآا!ة

الملكيةفيالشديدالتناقضظهرفقدالاجتماعيةالسياسةصعيدعلىاما

ومهاممصالحتعارضتلقد.الاساسيةالسوءرإ"لداداتخلاؤاوالمناكسب

الاجتماعي،الظلمانثم.المجالاتمعظمفيللكهنةالت!تلكروعالملوك

الى"اوروكاجينا"بدفع،الشحبعلىالمتفسخالكهنوتمارسهالذي

سياستهفيزاتجَيزيلوجالبمدهمنفشلكمااخفقانهالا.الاصلاح

.القوىمنهوككانالسومريالشعبلان،والوحدويةالتوسعية

اوروكعصرفيالشمبهذاقوةمصدرتشكلكانتالتياإقوماتان

تقهرالتيبالحياةاعتقاده،وتموزباتئيناعتقادهاي،(الرابمةالطبقة)
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الكامنةبالقدرةالايمانهذاان.لضحفهممدرااليومأصبحت،الموت

فشيئا.شيئايتلاشىاصبحالحياةوالحيوانوالنباتوالماءالارضتبالتي

الكواكبلهةTعبادةتشجيعالدولةفيوالمتنفذونالحكامحاولالواقعنن

ولنتذكر-والنجوموالسماءوالقمرالشمس،مثلالكونيةالآلهةأي-

سلالةوعصرميزيليمعصرفيالمنذورةاللوحاتبينالفرقالمجالهذهفي

الانشقاقاتبالتثيدازداثتفقدذلككلمنوبالرغم.لأولىاور

التوازنعدمأوجهلاستعراضسبيلأفضلان.ذلكجراءمنالداخاية

اورولناوصفهمالذين،الكفةبينفيالمقارنة/يبهمنالقديمةالحضارةهذهفي

حيانفسهدفنالذيالانسانذلثهوبينالاصلاحيةنصوصهفيكاجينا

والصمماكةالرعاةدعتالتيالحالةنفسانها.الملكيةاورمقبرةفي

ذلكفيقيمةهباتالمدقعفقرهمحسابعلىليقدءمواواليتامىوالارامل

الثمينةوحليهمب!ياتمللتضح!يةووحدانازرافاتالناسايضادعتالعصر

انمكاسهوجدخال!دبشيءالاعتقادفيتجلتمثاليةفكرةاجلمنالمتراكمة

الملك.شخصفي

المجزعلىجليةشواهدالمصرهذاوصناعاتفنفينعرفاننا

الحقبانكلوحةالتمبيرالباهرةالفنيةالاعمالجانبالىيوجداذ،والاعياء

كالمزهريةالرفيعالذوقذاتاليدويةالاعمالاو؟ألثاتوم-إي"ل

"اورنانشي،كلوحةجدارديئةفنيةاعمالهناكتوجد،"تيمينا-إن"ل

.اورفيمدفنوالمكتشفةالكاهناترؤوستزينكانتالتيالحلياكداساو

السلالةعصرفيالممريالقطرفيالقديمةالحضارةالىنظرنااذا

تنطقالتيوالظاهريةالداخليةوالهيبةالاتزانذلكفوراندركالاولى

صنمهاالتيتلكعن،اختلافهامدىالوقتبنفسنلمسةحيث،بهما

فينرىلااننا.ابداعاالمصربينعنابدايقللاالذي،السومريالشعب

اولئك،للراحةالخلودوضعيةفينفسهاعلىالمنكمشةالاشكالتلك

عنهم،الغرباءومعبينهمفمِماوروصيجسديصراععلىيبقونالذين

تأثيرهم.قوةسبالذاتهذافييكمنوربما
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بغنراالغحَنح!ا

الاكَاديةالامبراطووية

يخيالنارا!تطور-آ

وكأنةداالصغيرةأومامدينةحاكمزاخيزيلوكالحكمظلفي

تنفقإشكلجديدةنهضةليحققوا،ثانيةمرةقوت!استعادواقدالسومريين

منظراالايكنلمذلكانالا.التوسحيةلحضارتهمالباسيوتنظيمهم

وبالتالييصالميةامبراطورتأسيسهدفتالتيزاتجّيزي)وكالفحركة:اعأخد

الفكربناتمنتكنلم،المستقلةا)صموءريةالآلهةدويلاتعلىالقضاءوجوب

وردكمارأسهاعلى-نبزاباالآلهةحاميةحملتهاثماكانتإل،اصومريا

الواقعفيكانتلقد.كاجينااوروعهدالىترجعا)تيالنصوصاحدفي

عالمية،امبراطوريةلتأسيسمحاولة،أخىاصابكرحهإمدولظ،هـامحاواة

لها.اهلهمالذينكَاديينالاالساميينعاىالطريقوةطع

،التطورفيترىأنحاولتالتي،النظربةمنصوة؟ءمجدداا-خذاقد

للصراعنتيجةانهعلى،ق.ماحةالثاالألفخلالبابلبلادبهمرتالذي

البلادنزلواقدالساميينانالمؤكدمن.والساميةالسومريةبينوالتوتر

ائهمايضاالموكدومن.اصلاا!اديةامبراكاوريةضاكيكونأنقبل

السومريينمعتصاهروابلوحسبالسومريةضدقرونمنذيقفوالم

دخلواأنبحدالفكريةالمجالاتجميعفيمحاوتحاونوا،مح!واختلطوا

علىتفوقهمانخنىمتزايدةوباعدادمتتاليةهجراتعلىمسالمينالبلاد

وكيشمأريفيصدثكماعديدةقرونمنذواقعةضيقةكانالسومر،إ!ن

عصرمناقدمساميةكتابةتحملماريمدينةمنمنحوتاتنملكوانناخاصة

-83-http://www.al-maktabeh.com



الفمليشكلالذي،ميزيليمعصرحضارةعنناهيئا.الأولىاورسلالة

مساهمةوجودنفترضتجملنااليالحضارةتلك!يخالارفجرلعصرالاخيرا

السومريةالحضارةازدهارعصرعكسعلىوذلكبنيانهافيقويةسامية

إ!ة.الرااوروكحقبةخلال

والساميينالسومريينبينالعرقيالاختلافيبقىايضاالبينةالحقائقومن

نمطحياتهمفيايضايتجلىبل،فياللغةفاقطيظهرلاالاختلافهذاان.ازليا

شملخنىالمتيافيزيكيةالامورمنالاختلاؤءهذاامتدولقد.لهاونظرات!م

حتىالجديدالإلهالملكفكرةتخدمالتي،كذلكالفنيةاعمالهمومن،ازيائهم

جماتامبراطوريةقيامفانكذلك.جيوش!وقتالتسلببحفناساليبعم

فلسفةوجوهمنوجهأالاالواقعفييكنلمالنهائيبش!لهـاالاربحةامالحا

.الحياةفيالاكاديين

الأدنىالشرقمنطقةحدودالعالميةاكَاد"امبراطورسعةتجاوؤتلقد

الحضارةلنفوذخاضمةكانتالتيالمناطقمنبهبأسلاجزءاوشملت

معه.دائمواقتصاديفكريتحاكعلىكانتوالتي،القديمةالسومرية

هذاعلىتضفيأنمرةولأولاستطاعت،ثبأ؟وحضارةالاكاديةانالا

سياسيا.وجهاالحضاريالتأثير

التي،الكبيرةالبدويةالساميةالشحوباسرةالىالاثاديونإهنتسب

ولوجموقعيكونأنبدولا.الشامية-الحربيةالصحراءدومااستوطنت

الدجلةفيهايقتربالتيالمنطقةفيإلا؟سومرالمتمدنةاراضيالىالاكَاديين

بمدينةالمحيطةالمناطقفيوتمامابعضهمامنشديدااقترابااليوموالفرات

زيبارالشمسمدينةومنهنامن.(بابلمدينةسابقة)القديمةكيش

باعدادتنلغلهمفيالاكاديونانطاقوأنإلابدلامنهاالشمالالىالواقمة

حيثالشمالنوثمومنالجنوبنحوالسومربةالاراضيقلبالىمتزايدة

الساميةلهحتمشرمنتمكنوالقد.بمدفيمااَشوردولةازدهرت
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التعبير،علىوالمرونةبالقدرةال!اميةاللهجاتكبقيةتنصفاني،الثرقية

فرضهايستطيحواأنقبلالشمالفيزيباربمدينةالمحيطةتنلغل!ممنطقةفي

الديني.والتراثبالم!دنيةالمريقالجنوبْالسومريعلى

حتى،الاكَاديالشمباقليمحدودضمنالاكَاد-لآالامبراطوريةتقعلم

الجزءشملتبل،فقطالاكَاديةاللغةفيهااتنشرتالتيالمن!قةضمنولا

منالجبليةوالمناطقطوروسجبالوراءالم،الصغرىاَسيامنالشرقي

وقد.الاكَاديينالىالديوريتل!رثةابورماجانبلادذلكفيبمااتنان

بحدفيماعرفتبأنهاعلما،مصرهيبلاد.ماجانان،قولأنالمرءجثى

الاثاديةالامبراطوريةشملتلقد.الاسمبهذا-كنابيةنصوصحسب-

جميعالىوامتدتمغيبهاخنىالشصم!مطلعمننذاكاَالمتمدنالمالمح!ا

الدولةمنرقعةاوسعدية15الاالدولةتكنلم.الاربمةالمحصورةجهات
لماذ.ايضاوالنظامالتركيبحيثمنعنهااختلفتبل،فقطأسسومري!ةا

ورئيسومالكهاالبلادإلههوالعالميةالامبراطوريةورئيسالدو)ةرئيىيحد

يصدلمكذلك.سومرفيالصالعليهكانتكمااوقتابنفسا)ثصصوتي"اطجمح

الدولة.رئيسهويكونالصفةوبهذهإل!انفسهاحبحإل،للالهنائبأاكإا

شكليا،المفعولساريةبقيتقدالقديمةالتقاليمداننجداخرىناحيةو!ن

حاكماقدموهو-السنطةيقلدهأنإلِّيلالآلهةلسيدالملكسمحةحيث

حكمالذيالعديدينالمحليينالمقاطحاتامراءإيناميراول-عرفناهعالمي

تحولتلقد.قبلهمنمعينينموظفينبمساممدةالكثيرةالمختلفةالاقاليم

لسلطةتخضعمركزيةدولةالى.الات!اديةالتيوقراطيةالسومرقياللر)ة

المالك.البيتلصالحوالقصرالمعبدبينالتطاصفيهازالدولة،المبىظفين

الىاعادبأنهباصلاصاتالمتملقةكناجاتهفيذكرقدك!اجينااوروكانواذا

عنتخلىقدالاميرانأيالانزياغتصيهاالننيالإراضيتلكسونجينجر

تماما،ذلكعكسفعلراقدالاكاديينالحكاماننرى،الخاصمةاملاكه

الحكامكريماتكانتواذا.لانفسهمواسةواملاكاراضياكشيراجيث
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احياناذكركما،للاله6دسكعراورفيالقمرإلهمحبددخلنقدا!!!اديين

مجردالاليسالاجراءهذاانذلكمنةفهمأنفعلتا،الضصوصبعضلىفي

التوترحدةولتخفيف،الداخلفينفوذهملتقويةالحكاماستخدمها،واسطة

الداخلية؟الدولةوحدةلتقويةثمومنالمالكوالبيتالكهضةبين

ذلكفيالاخيرالصامدركنهاالسومريةالدولةوجدتالذيالوقتففي

والضمفالاخطاءعنالمنزهنفسهالإلهفيأيالصرمديالمنصر

الىارتقى،انساناكنافعلىجثتوقدالاكاديةالدولةنرق،البشريين

كهذاحكمظمامانالواضحومن.الجبارةلاعمالهنتيجةالألوهيةمرتبة

وعلى،الحاكمشخميةعلى،قبلذيمناكغ-الاولىبالدرجة.امهتِيحتمد

الاكادية،العالميةالامبراطوريةفانولهذا.والحسكرلةالسياسيةم!واهبه

متعاقبةاجيالثلاثةتخلقضلالكيففهمت،رعةباحاكمةصنعسلالةيضامناوهي

يْرتجسمتفقدإهذا.عليهوتحافطتوجههكيفايضاوعرفت،قويانظاما

اخرىجهةمناما.الوقتبنفسالامبراكلوريةسقوفىالسلالةهذهنهاية

واَداجماالاكَاديةاللغةوتأثير،عالميةامبراطوريةتكوينفكرةتأثيرفظبمس

لاضة.قرونلمدةاستمرالذيالاكَاديالفنتأثيرمع

التاريخيةالظواهرتلكاحدىالأولزارجونةالامبراطورمؤسسيعتبر

معاصريعلىبذلكفالتبستوالشاعريةوالضيقةالعظمةفيهااختلطتالتي

الظواهرهذهفيتمثلتالتي،الاصحعلىاو.اللاضةوالاجيالالواقعهذا

اا!علىصانمهاالىاوإليهاينظراصبححتىمذهلشكلعلىالحقيقية

الملكيةوالكتاباتالتاريخيةالحولياتعنهتحدثتلقد.الممجزاتمن

حياتهعنتحدثتكما.صحيحةتاريخيةمصادرتعتيرالتي،الاسطورية

فنعنتنجتلتنبؤاتملائمةامثلةكذلدصتالتي،المنجميناقوالواعماله

الإليم.منحدرهتمليلاجلمنمبهماأصلهأبقيلقد.الكبدبواسطةالتتحيم

نمرفلاالذي(إيبو-لا)واسمهسامياصلمنالحقيقيوالدهكانالمد

وانالهويةمصولكانوالدهانالملكيةالحولياتتذكر.عنهذلدمناكثر
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تلكومن،الآلهةصائسمنصوساامهوكانت.الجبال0فيعاشعمه

اللحظةمنذالاولادانجاببمدمانفسهنعلىصداقطعناللواتيالكاهنات

،زوبرانوراَمدينةفيطفلاذلكرغمانجبتعندماولكن.فيهاتوركنالتي

.الفراتنرفي؟والقتالقصبمنصندوقفيساوضمته

وهكذا.وصايتهبتربيتهعنيالذي،اع!ئي"البستانيوجدهوهناك

التيعشتارالإلهةصاكنمسبأنالىوترعرعبستانياالطفلهذااحبح

توصلفقطوبفضلها.وجلجامشتموزالسابقةالعصوربطليْواحبتسبق

الابهاديين.أي"السوداءالرؤوسذويلاحكمالى

اصبحثمومن،الكيشيالحربإلهبابازاعند"ساقيا،البدءفياصبحلقد

زابابا،-اورالمسمىكيشملوكاَخرخدمةفيكبيراموظفايبدوماعلى

فيهذاحدثقديكونأنبدولا.بعدهالمرشوأعتلىخلمهعلىفممل

الذي،اوروكملكزاخيزيلوكالمعالمحتومالصراعفيهابدأالتيا!احظةا

اَضمضضعلىوافقأنوبمد،السومريالجنوبوهيامبراطوريتهحكم

السيئةالمماملة،أسماهبمازارجونتذرعلقد.الضعفاءكيشسلالةملوك

اننا.ضدهالحربليبدأزاجِّيزيلوكالقصرفيرسلهاحدلاةاهاالني

ولك!ننا،الكبيرالغازيزاخيزيلوكالاندحارسوىمعرفةنستطيعلا

بأننظنأنويمكننا.المدهشةالنتيجةهذهالىادىالذيالسببنحرفلا

التسليحهوالقياديةزارجونموهبةجانبالى،الاسبابهذهبينمن

بينمنكانولقد.اتبعهالذيالحربيوالتكتيكالاكاديللجيشالجديد

كما،والحربةالفأسمنبدلا،والرمحالقوس،الحديثةالاسلحةهذه

الجديد!القتالفنونومن.النافرةالاكَاديةاللوحاتعلىنراهأننستطيع

منبدلارجلا،يقابلرجل،الإفراديالقتالطريقةهياشنخدمهاالتي

الدورتلمبكانتوالتي،التروسصلةتحميهاالتيالسومريةاديسالكل

المعركة.فيالرئيسي
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بابلفياحكاماهناكاننعرف!مناوما.كتاباتهمعلاماتيخصفيمالفترة

متاصلةالتقليديةالمداوةلأن.عيلاممعصراعفيدوماكافواوقدنجدهم

ب!صْفيالا،يبدوماعلىتزولأنيماكنوالاشياء"ولاالانسانطبيعةفيب

.مشتركعدويظهرحينماالزمنمنولمدة،الاجان

الحضارةمنطقة،المنطفةتلكاحتلالهولزارجونالثانيالهدفكان

بالضبطنعرفلااننامنبالرغممنالشمالبهاالمحيطةزاغروسوإلإدالميلامية

نجزاالذيالوقتبنفسانهيبدو.تنفيذهاومراحلالزارجونيالهجومخطة

الخليجمياهطريقعنالخلفمنباغتهاقديكونأنيرجحالتيعيلامبه

البحرين!برةتكرنأنيمكنالتىتلمونجزيرةاخنلقدءاذ،الحربي

.الكبيرة

ديين،لا!اافيعرفيةرحضاطقمنايملقدالملماالكمنذللشماابولفرايش!للم

بغنىالغرلبمثلافاشتهرلم.بالنسبةالخامالموادبلادانهاعاىاليهانظرواإل

ولم.طوروسحبالفيالمتوفرةوإصحادنهلبنانجبالفيالاكثيرةاخشابه

منتمكناذاالااَمورمنالغربيستثمرأن،اَنذاكالمرءبمقدوريكن

الجزئين.بينيرب!جمرألتكونسوبارتوبلادعلى،الثمالعلىالسيطرة

بغنائموعادبثملهاسوبارتوبلاداخنلقدزارجوناننسمعماكثيرالذلك

الملكهذااتخذزاراجونضدهناكثورةقامتوعندما.اكَادالىكثيىة

تجدلمتمسهاالمصافير،انصتىشاملاتدميراالبلاددمرحيثذربعةذلك

زاليجودْمجديبدوماعلىاكدالذيالوصيدالشيءاما0"فيهامأوىلها

تلك،نهايتهاخنىالشمسمهبطبلاد،علىزصوفهكانتفق!دغيرهامناكثر

معاصريه.خيالفتّفتاليالزحوف

:معناهماتنصالتيالاقصوصةهذهوراءمنادراكهعليناسانعرفاننا

كانأنبمد،(الحاليةالشامبلاد)الآموريينارضغزواتعدةفياخللقد

فترةوبص.ماريودولة(هيت)-"توتول"بماراالفراتتجاوزقد
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إليلمحبدامامكالحيوانقفصفيملكهاووضِعاوروكاحتلالتملقد

بماسومربلادجميعزارجونواحتل.منهللخزيةالشعبامامنيبورفي

رمزاالدممنسلاحهلينظفالعربيالخليجشاطىءحىوزحف،اورصيها

.للسلام

لنفسهاختاربلكيشمدينةفيطويلا"البلاد"ملكزارجونيبقلم

الواقعةاكَادمدينةهي4إخاصةعاصمةالقديما!مادنىالشرقفيصاكمكأول

انونيتو،عشتاروليتهفيهاتتمتعكانتالتيم!ببارزالشمسمدينةمنبالقرب

منذيطلقاصبحوهاكذا.خاصبتقديس،كوكبالزهراء،اد!إو.إ"عشتار

بابل.بلادمنالشماليالجزءولغةوشعبارضعلىالمدينةهذهاسمالآن

الذياكادالعاصمةموقعتحديدالآنحتىنستطعلمالشديدوللاسفانهإلا

الحالية.الديرخربةيكونقد

إلِّيل؟ضمفو"و"للبلادملك"!مكاتنهمنزاراجوناتخذلقد

كوسيلة-السومريالملوكلملكالقابكالْت-وجميحها"كيشملك"و

الجزءصدهفيالقديمةبابلبلادتشكلواصبحت،المالمحكمالىللوصول

لم.الاربعالجهاتحسبمقسماكانالذيالقديمالعالمذلكمنالجنوبى

الدخولنذاكاَسوزاعاصمتهامععيلامبلادبمركزهفق!الشرقالايستطع

قبلمامدينةانقاضعلىهنانشأتاذ.سومرمعصضاريتنافسفي

لعصريا)تاريخفجرفيالسومريةللحضارةمصاصرةضمارة،التا.ريخ

الاراضيبينالوسيطدورالحضارةهذهولمبت،ضروجمدةالرابعاوروك

ماكانسلميدائمتبادلفيالايرانيةوالهضبةالمربيالخليجعلىالمنخةضة

الملونالفخاروصثاعةالحجارةوشحذالمعابدبناءعيلامعرفتلقد.حربي

الاسطوانية.الاختامواستخدامالطينيةالالواحعلىو"العكتابة،الراقية

السوبريينعنأخذتقدالكتابةوخاصة،الاشياءهذهاكمراننرىلكننا

وحتى،ال!خاصةلهتهمباَيتعلقفيماالمحليطابح!علىحافظواقدبأنهمعلما
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استغاثقدكانأنبحدوذلثهالفضةجبال،طوروسجبالقطعالزمنمن

ا!ادفيقمرهالىقدموا،(اقيصريةا)كبادوكياكبارمنوسلبه

الخيالبالغلقد.خنداةوروشمدينةالتقليدتةعدوتهمعلىبهمستنجدين

يكونأنيبدوماعلىمقصوداكاناذ،القصةهذهخيوعلحبكفيالشعبي

الىالصفرىاَسياضممحاولةوبالتاليالناسنظرفيطوروسجبالاجتياز

،المغامرةبروحيتصفطائشاعملااو(غرورا)الاكَاديةاوريةالامبراصا

فيالانسانمحاولةان.عذرااومبرراالمرءلهيجدوأنإلابدلاوهذا

الطيفيةاللوحاتعاىزارجونهجومخطةرسم،مرةولأول،احيناداك

العصر.ذلكلانسانالجغرافيالافقسحةعلىرائعماديدليللهو

قرننصفمدةالامبراطوريةكيانعلى(زارجون)العملاقحافطلقد

إلاءبمالمحتلةالبلدانجميعفيالثوراتقامتايامهاواخروفي،الزمنمن

ابنهعلىوكان.شيخوختهمنبالرغموبالقوةبنفسهاخمادهااستطاعانه

سبيلفيمعنىمنالكلمةهذهفيماوبكلجديدمنيستميتأنريموش

فملكماايضاعليهكان،امتلاكهااعادةلهيتسنىوخنى،التركةهذه

ية.الامبراطورلانقاذعيلاموعلىاجزاءمنسومرعلىحملاتيشنأن،والده

وقعلأنه،كلياالداخليالاستقرارتضيقيستطعلموكأنهيبدوذلكومع

يكنلم،الحطولحسنولكن.حكمهمنالتاسعةالسنةفياغتيالضحية

نسلانذلكفقطواحدةبشضصيةمنوطاةالامبراطورعلىالمحافظةامر

اخوهريموشبمدالعرشارتقىوهكذا.ابطالنسلهوإنما،إيبو-لا"

انهرغم،عاماعمثرخمسةخلالالامبراطوريةوسعالذي،مانيشتوزو

الحكم.زماماستامعندماالسنفيمتقدماكان

يثألمانه.المسلةيشبهاسودصرعلىنقشتكنابةمن،عنهنعلماننا

اراضياستملاكطريقعنبل،فقطالجيشقوةعلىحكمهقواعديرسيأن

واقتصاديةداخليةسياسةنَفجِطريقعنوكذلثهمضتلفةهدنفيواسعة

حكيمة.
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نأالزمنمنخر9لجيلالحاكمةال!ملالةهذهعزيمةاستطاعتلقد

زِنْ(-نارام)قاداذالامبراطوريةلتلكالكاملالازدهارعلىبحزمتحافط

ليسفق!تقريباسنةاربعينطوالبهاوسارالأدنىالشرقبلادزارجونحفيد

لسلاحابقوةيعيدأنستطاعالكوكذ،يضاايرلحضاابل،سيلسياالمجداوةرذلىا

البيتالراداسلافهفعلكماالامبراطوريةمنعديدةاجزاءعلىسيطرته

دافعانهكما،والتصدعالشغبواعمالالثوراتمنيحميهاوأنالمالك

علىانتصاوهذكروخلد.تقريبااالاميراطوريةمناطقمنشبركلعنكاسلافه

وذلك،اللولوبيينيربعرفواالذينالمجاورةالجبليةالاإرانيةاكاحلقس!ان

فيماالنصبهذاوعرف.موجودايزاللاتذكارينصببنحتامربأن

منالعيلاميوناختطفهالذي،التذكارينْز-نارمنصب،باسمإمد

مدينةفيايضاوظهر.القديمةالعصورفيسوزاَا)ىونقاوهزيبارمدينة

رأسانهاغتقدبروتريتمثالمنجزءايشكلكان،برونزيرأس!نينوى

نْز-نارامرأسوبينبينهشبهلوجود،"نْز-نارام،لْلمثال

واكئشَف.ارميئيافياقيمالملكلهذاحجريتذكَارينصبعلىالمنقوش

مديخهاطلالبين،الخابورمنطقةفي،النهرينبينماإلادشمالفيايضا

ا!وذاتساعان.نْز-ناراماسميحملاللبنمنمبنيقصربراكتل

يينوالاكادي!السومرمناطَقصدودخارجنتشارهوا،القويالملكلهذاالقوي

هذهكلولكن.التاريخيةوالوثائقالمستنداتعليهلتشهد،الاصلية

هو،الفريداغملهكانلقد.الوحيدةمنجزاتهاعظمتشكللاالاشياء

ئحتفيمنهيستفاداللأي،الديوريتصربلاد،ماجانبلادعلىالاتنصار

مْيالكعابة،مانيميرهاسمو،فى.بلاداسموردلقد.وغيرالانصاب

وارتب!سوزامدينةفيمنهاجزءوجدالتيتماثيلهاصدقاعدةعلىالمنقوشة

منهايستخرجكانالتي،ميلوحابلادباسممتأخرةنصوصفيماجاناسم

الإخرىوالاجزاءالمتبلورةالسبائكت!ويالتيوالحجارةالذهبغبار

اسماصبحق.مالثانيةللالفالثانيالنصفومنذ.(فىورفير)اللامعة
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!أفهـة؟الملوكاضراف!ْضتا!ممرفييترعرعونكاالذينالقصرابناء"فيها

،اعتيادياحتناعكيمتطورالدوامعلىصدثقديكونأنيجببل،المناصب

بن،تدرصياالضَلافشقةفهااتسصتالتي،الحرفييندولةقيامالىادى

التطربن،والملكيهَالكهنوتبفى،والمبوديةالحريةبين،والغنيالفقبر

فيبمراكزهماحتفلواالذين،الكهنةالامراءانكذ)كونرى.والحرفيين

كادوالذينالسومريةالحضارة.ئقاليدمعتمشيا،بابلبلادمنالجنوإيالجزء

الوأقعفييكونوالما!ادْفيالملكيالبلاروالىالجزيةيدفمواأ"نعنيهم

..البلاروهذالدىصوظفينسوى
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ب-الديانة

بالآلهةالسومريوالاعتقادالاكاديةالديانةبينيفرءَقأنالمرءعلىيتعذر

الشرقية،والماميةالسومريةالديانةعناصربينالقويالانصهارذلكبعد

القديمةالاقاليمآلهةبقيتلقد.الاكَاديةالحضارةنشوءخلالحدثكما

قوىتمثلكانتوالتيالتاريخقبلماعصورالىجزئيااصولهاتعودالتي

السومرية،الدولةدعائمتشكلذلثهبحدلتصبحالكونواسراروالموتالحياة

كانتلقد.الانسانيةاقدارمدبرةالسابقفيكانتكصابقيت

الدوامعاىتابمةالسياسيةالحياةفيواهميتهمالآلهةمجمعفيماكانتهم

اذاتزدادأوتنخفضوتا!اانِّيناهميةوكانتالسياسيةدويلاتهملوضع

اَلهةمكانةطبعاازدادتواْلآن.سياسياالبلادعلىاوبىأوأوروكسيطرت

ثانويةالسابقفيكانتأنبدداهميةوزيباراكَادمثلالا!اديةالمدن

الاكَاديةالاإمبراطوريةإلهان.بسي!بنفوذالايتمتحونلاكانواأنوبحد

"نْز"القمرإلهبن"سُمَش)!زيبارلمدينةالشمسإلههو،الحقيقي

اندَادهماوبين،الإلهينهذينبينالاختلافمدىتمامانمرفلافانناذلكومع

يشكلان.ولكنهمااوربمدينةوناثالارزابمدينةاوتومثل،السومريينعند

ممهاتشكلان،الزهراءوكوكباكَادمدينةسيدة،اَنونيتوعشتارمع

بطابعهاتتميز،خاصةاثاديةدإنةجوهريسمىأنيماكنما،الواقعفي

الارضية.بالآلهةيتجسملذياالفلاحيالاعتقادالسومريعكسعلى،الكوكبي

،منذالقدمسويةعتاوترصنشأتاقد،الدياتنينتماكونأنمنبدلاذلكرغم

بعدوفيما.اورفيوناثاالاكَاديزِنْبينفرقأيهناكيحدلمانهحتى

منالاصلفييبدوماعلىكانتالتي،الساميةعشتاربينالفرقايضازال

إلهةالقديمفيتمثلكانتالتياوروكمد.إخةفياكينوبين،النجوملهة9
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النصوصفيمصراسممنبدلاماحاناسموورد.النوبةبلاديحنيميلوحا

هذامنيست!دلأن،الآنحتىاحديرغبلمذلكومع؟اتمأخرةالآشورية1

!انالباحثونرأىبل،مانيملك!اوهزممصرهاجمزِن-نارامانعبى

شبهتعنيماجانبأنالقولاما.المربيةالجزيرةشبهمنجزءهيماجان

نابما.نجامااخنلالولتيوصفتغزوالنصوصايتمفقولالكذنفابيةا+لعريرةلجزا

ء-زِنْرانااخنلالفينتممونأيجبفلماذا4نْم!زرانابهمقااع!برعملهذاصتبر

مهاجصةاوارمينيابغزوقورنمااذاجباراعملاَالعربيةالصحراءمنجذءا

يبقى،الزارجونيون!قهاالتيالحظيمةالاعمالتلكبحد؟مثلازاغروس

المرءان.والتبجيلالتقديرتستحقالتيالاعمالمن،فقطمصرعلىالنصر

نذاكاَميلوحا=النوبةمعتجا.ريةومبادلاتعلاقاتقيامفي.الآنيشكلا

فيومصرالتاريخفجرعصرفيسومربينقويةعلاقاتوجودثبتأنبعد

لبلادزِن-نارامغزوتفسيرسيبقىحالكلوعلى..الثانينيمكاداعصر

الاعتباربعيناخذنااذافيماومعقولاهاماتفسيرألمصرغزوانهاعلىصاجان

الألففيالنهرينبينماوبلادممرمينالملاقاتعلىالشواهدقله

.3قالثالثة

حكمخلالالأدنىالشرقملامحانثرى،عاممائتيمنقل"كابد

يئ،السومراللغةعلىالاإكاد،الحضارة!تاذ،تماماضيرتقدا!اديين

صنالكثيروانال.السومريالحربفنوعلى،السومريأ.لزيوعلى

فقطتبقلمولكنها،اكادعلىالمالماخزاءمختلفمن،طضضةالثرسات

يأ،بزارصوناماميوميايثلونكانواالذينرحل0054*الإيليفي

لنعكانتالتيالتجاراقوافلمنهااستفا!تبل،الظملالحيش،جدكلبكي

فياَلهةكانواالذينالملوكوقدم.البلدانجميعالىخركاففي،لمجش

وهكذا.بسضاءوالمعابدالقديمةالدويلاتاَلمهةالىأإال!دايا،حيداكمسني

علىدلبنيمةةالس!ومرالدولةااشترإكيةاقاضعلىنشأقديكونلاأنجب

ويحتفد،الموظفونلديرهامركزيةامبراطورية،تي!رقى!لطياطوياسالس
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ةإ!وصفاتالانوثةصفاتجميعالاثنتينفيتمثلتنقد.الأمومة

.السماءسيدةالوقتبنفسايضاكانتالتيهذه،الحرب

بو،اءلفىالكونبامالزهرا،نجمةربطمناكثرالدهثمةيثيرماان

تمثلوالذييحييثميموتالذيالخصببالهالاكاديالشمسإلهتثبيه

هذالنايتثدلم.الإلهوالانساناوروكملكبتموزوجهاحسنعلى

الاصطوانيةالاختامعلىالمنقوشةالرسومانبلابداكنابيةوثائقمنالتشبيه

كمفيهمنتصمدإلهااحياناتريناافا.شكبدونقؤكدهالتيهيدية"ا

قاربايركبكاوهوشمَش"لرمزهيالتيالشمساشعةالىترمزخيورو

ب!كالهطبيمتهالىيرمزمايوجدجانبهوالىالسفليالعالممياهبهيجتاز

المحيطاتتمبرالتيالليلشمسانها.اخرىزراعيةوادواتالمحراثمثل

تصىالا!اديةالاسطوانيةالاختاممناخرىمجموعةلناوتمثل.السفلية

السفليوالعالمالارضالىترمزان،جبلقمتي.ينمنيصمدوهو،الإله

عرفناالذيالمنشارذلكعلىاليمنىيدهفييقبضماوغالبا.قبرههوالذي

يستعملهوالذيالأولىاورسلالةعصرمنالملاكيةاورمقبرةفي،لهنموذجا

الىذلكوبالاضافة.الاحياءالىعالمجديدنبحاثمنوالالقبرامننطلاقالاحين

عبادضوىالتوحيدبيهطهذاان.القبربابلهيفتححتىمنالاحيانبمضيوجدفي

تطورالىبالنسبةبحدفيماأهميتهزادتالذي،الكواكبوعبادةا)طبيمة

فايةمحراهمنذاخدْقدتأثيرهوكأنيبدويلأدنىالشرقفيالدينيةالمحتقدات

الاسطوانيةالاختاممنضيئلعددعلىنراهكما،الأولىاورسلالةعصر

.سومريباسلوبزخارفهائقشتوالتي،الدورهذااواخرالىترجعاتي

انهبدلاكذلل!السياسيالا!اديينبنفوذتنبأقدزاخيزيلوكالانوكما

.الاضىالفكريةالمجالاتكافةفيبسيطرتهمأيضاتنبأقد

إلهيةاساطير،السومريالتاريخفجرمنذوجدتقدتكونأنيجب

المجسمةالطبيمةقوىبينالملاقاتشعريإاسلوبتصفبطوليةواقاصيص

ضنامن.ولآلهةالعظماءالاشضاصبينالحلاقاتوكذلكانسانشكلعلى

http://www.al-maktabeh.com



بالاعتمادوأيضامتأخرةعصورمنمخطوطةالىرجنااذا،ذلثهنفترضأن

يقتصروالي،التاريخفجرمن!مروفةفتيةبحناصرالمنقوشةالصورعلى

الدورلنايقدملمكذلك.(تموز-انِّين)اسطورةعلىموضوعها

إلهيةملحمةتحويخطيةنصوصأيةأووثائقأيةالآنضنىالاكادي

يتضحالحصرهذافيالاساطيرهذهمثلوجودانغير.بطوليةاقصوصةاو

صوراتحملالتيالاسطوانيةالاختاممنمجموعاتعدةنقوشمنبجلاء

علىانسانتقديماو،كبيرطائرذبحاو،الآلهةبينالصراعمثل4اسطور

الخ....يحرثإلهاوالعرشكرسيعلىالجالسالماءلإلهطائرشكل

مثلتعالجالتيالادبيةالنصوصكانتاذافيما،نقولأنلنايمكنلا/

ملاحمشكلعلىاوعاديةقصيرةقصائدشسلعلىكنبتقدالاساطيرهذه

الطابعانالمؤكدمنولكن،قأضرةعصورالىتحودالتيتلثهتشبهشعرية

اطوسلوبخلافا،عامةالفنيةالصورعلىالسيطرةجديدمنبدأقدالقصصي

ميزيليمعصرفيالفهـنعلىتامةْشبهسيطرةسيطرالذيالرمزيالتجريدي

ايأولى.اورسلالةوعصر
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ب-الفن

اكثرالاثاديالعصرالىايأولىاورسلالةعصرمنالانقلابيتضحلا

هذامنكثيرةفنيةمخلفاتفملكلاانناولوخنى،الفنفيهومماجلاء

الامبراطورية،منع!اصمةيكنلمفنيةمخلفاتمنعليهحصلناماان.العصر

منتمداماكنفياثريةتنقيباتأو،دراسيةرحلاتكلريقعنوصلنادل

الاثادية.اطوريةالابراقاليم

معرفتناصمنحطباحسنليستالاكاديةالممارةفنعنمملوماتناان

اماكنمْياكاديةاَثاروجودمنتثدقامنالرغمإالاثاديالنحتفن

الآنضنىنمثرلمولكننأ.واشنرناكوراوتبةونينوىاورمثلمتعددة

ذلكومع.مضاثاديبمخططيتمتعبأنهالقوليمكندينيبناءأيعلى

بحدنكتشضلمدمناما،الاكَاديةالدينيةالابنيةعنتكهنأنلناليى

ليسولعله.اَنونيتولعشتارأولشمشمعب!دااكَادفيأومثلازيبارفي

والي،الا!اديةالدولةفيالسياسيةالتطوراتتلكبمد،الصدفةةببلمن

حتىنمرفالذيالاصيلالوحيدالاكاديالبناءيكونأن،اعلاهوصفت

ذلكمنوالاهمبل،صمبداوليسقمرهوفقطاساساتهخلالمنالآن

ممبد.افاضعلىاقيمانه

وذلكنصرجمدهعصرالىيعودمحبدائفاضعلىالقصرهذااقيملقد

الرافدين.بلادمنالشماليالجزءفيإلخابورنهرضفافعلىبراكتلموقعفي

منوبني،تقريباالشكلمرةعوهوفقطاصاساتهاكنشضتضخملبناءانه

"نز-نارامكتاباتمندمغاتيحملالذيالشكلاهـشنطيلالكبيراللبن

اهَتارمنع!ثرةاكثرعرضهويبلغ،الشكلمستطيلالفخمسررها"ْ،.الكبير

واسعةلا،الىتنتهياماميةغرفةعلىوينفنح،بأبراجمحاروواحدبابوله
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القصرغرفانهوالنظريلفتوما.امتارعثرةاصنرهاضلعطوليبلغ

انناالمؤسفومن.العامةإلمساحةمجموعالىبالنسبةالمساحةصغيرة

.الأطلاللهذهالمحزنالوضعهذافيالعرشقاعةعلىالتعرفنستطيعلا

ذلكومع.ايضاحصناالضغالسورهذابهيحيطالذيالقصركانوربما

مقدصابقيقدالقصرعليهاقيمالذيالموقعبأنيفترضأنللمرءيمكن

بنفسكانزِنْ-نارامقصروان،عليهاقيمالذيالاقدمالممبدوجودبسبب

الامبراطورية.حاميالملكهذاالوهيةعنتعبيراالوقت

تيمينا،-إن،عهدمنالفر!دالفنيالتحوليلمسأنالانسانيستطيع

منكثيرااننرىفبينما.الاكَاديزارجونعهدكاالىانيباد،1-أ"و

اَحرعددأكانجدالمقباننصب،إ-شبيهةعدهالىتحودالتيالفنيةالاعمال

المجتمعطبيعةعنتختلفالتيالمتزنةالحماسيةالاكاديةالطبيمةعنيمبرمنها

حينفي،الزراعيةبالاعمالاليوميةحياتهزخرتالذيالزراعيالسومري

الرحل.البدوصفاتمنبالعديدالاثاديوناخفط

صدمنفلدينا،القليلالاالمنقوشةالاثاديةاللوحاتمننملكلا

ووحدالكل!سيالحجرمننحت،الشكلسهمينصبمنكحرعدةزارجون

.القتالأثناءالثنائيةالاشتباكاتمنالحديدءعليهرسموقدلاحاشفي

الملكامرقدكانبكرديارمنطقةفيوجدنصبازِنْ-ناراملثاخالفكما

زِنْ-نارامظدوكذلك.سوبارتوبلادفيضقهنصربحدضاكباقامته

صورةانظر)سوزاالىونقلبعدفيمااختطفالذيالمشهورنصبهعلىتمسه

تايمكنايرافيةجبليةقبيلةعلىالمصارهذكرىيضلدانه0(26رقم

أقلفهيالمجسمةالتماثيلالىبالنسبةاما.اللولبيةالقبائلاحدىكانت

اثبفيوجدالابيضالرمليال!رمنرأسياليناوصلاذبكثيرهذامن

نيشتوزو،ما"ليةعلواطرافودونرأسبلايتالديورلمنتشاو،(بسحية)

نينوىفيظهرالصنعبديعرأسعلىصلناكما.صوزانجياكنشف

الا.بكرديارلوحةعلىالملئههذاوجهيشبهلأنهزِنْ-نارامالىلأنسب
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مض!مة،تماثيلاومنقوثةلوحاتكانتسواءالقليلةالفنيةالاعمالهذهان

العصر،هذافيالفنعلىطرأالذي،الجذريالتحولالمرءيلمسيأنتكفي

مانيشتوزوتمثاليشكل.ألسابقةالحصورفيالسومريبالفنماقورناذا

الاكاديونالحكامالذيجلبه،يتالديورمنصروالمصنوعوالمشوهالنصني

بالتماثيلقورنمااذا،الفنعالمفيوفريداجديداحدثا،ماجانبلادمن

اننرىاننا.الا!اديالمصرسبقتالتيالحصورا)ىتمودالتي،السومرية

السوصربةالتماثيلتنورةعلىانتظمتقد،الصوفيةالشراريبأوالعذوق

بالزيمانيشتوزوتمثالعنهايختلفبينمانجعضهافوقرتيبةافقيةصفوففي

التمئالان-.يمثلهالذيالجديدبالاسلوبوايضابهيتحلىالذيالجديد

قاعدعلىينتصب،سم69ارتفاصاالديوريتمنصريةكنلةصعبارة

يبدوالذي،الجسممنالسفليالنصفيلتف:التمثالاقدامعليهاتظهرلا

من.سميكصامالوسط!ييحزمهمشرئببجلباب،المخرو!وكأنه

الححريةالجافدةالكتلةهذهفيالحياةبعثالفانيشطيعأن،ضاالمدهش

اصفلالىاعلىمنتنساببوالتيالثوسطحعلىالمائلةالتجمداتباظهاره

يصلهانطباعاتالمثاهدتمسفييبعثوبهذا.رقيقةمائيةد"وجاتوكأنهـا

الطبيعيوضمهالىيحدلمالثوبوانلتوهبجسمهادارقدالملكوكأنيعتقد

السومريةالتماثيل.لكلمضالفةالخفيفةالانيقةالحركاتهذهتبدولهذا.بعد

.(27رقمصورةائظر).والحملقةالتوترعليهايسيطرالتي،الجامدة

نْنصبناراثز-غلىالهلاكالىبنفسهااودتالتييةالثورالروحتسيطر

ائتصارهلذكرىقخليدازيبارمدينةفيالاصلفيباقامتهالملكهذاامرالذي

.(26رقمصورةانظر)،اللولبية"بالمسماةالجبليةالايرانيةالقبيلةعلى

يسمىالذينصبهاقامعندماقبلمنهذامثلانَّاتوم-إيفحللقد

خلالمنواضحايبدولاالنصبينبينالاختلافانغببر.العقبانبنصب

الذي،هدفالقتالمنايضابل،فحسبوتسليحلباسمنالخارجيةالمظاهر

زِدْ-ناوامنصبعلىتغيرتبينمااشرافهوتحتإلهسيلفيهناكيجري
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نصبنحتالذيالفناننمظرلقد.إلهفصفبطلانسانفحلمناجصبح

تمثيلاعادةابدايحاوللمفهو5حديدبمنظارعملهالىنْز-نارام

الالحداثمنواصداحدثااختاربل،بعضهاجانبالىوترتيبهاالمحرَكةاحلص

المرسالاعداءعلىقدمهالملكفيهاوضعالياللحظةاختار،الكبرى

العفو.وطلباستسلميلأنهعليهيطلقهأندونولكناَخرالىسهمهوصوب

شيءكلفوقويسموالقاماتجميععلىقامتهترتفعالذيلمالملكيتبع

الذينجنودهيتبعه،قمهاعلىتحتيقعالجبلفيممراعلىبسرعةمتسلقأ

بنقشاللوحةعلىتمثيلهااعيدمائلةصةوفةئيايضابسرعةالجبليتسلقون

هندسيةشبكةضمنالاحدامثتيارضبطالسومرييحاولفبينحا.بارز

يجمعاطارضمنلتحتشدسريمةعليناترتركهاوقدالاكاديالنحاتنجد

.موحدامنظرامؤلفةإينها

ايضالاحظناقدلربماالاكَاديةالمنقوشةاللوحاتمنالكثيرنملككنالو

نستنتجأنعلينايجبوهكذا.الصورعناصراختيارعلىطرأالذيالتبدل

الفنونمنممرفتهنستطيعمااشنونافيوجدت،واحدةمنقوشةلوحةمن

عظيمةدرجةعليهاوالنقشصنعهاثنمنضاصةعورةوةالصغيرةالصحجومذات

مرةلأولزخرتالآلهةبأناساطيروذلكالحصر:فيهذاالفنهذابلغهالرقيمن

الشرقيختاريعهدهلمشكلعلى،متعددةجدي!دةبمواضيعفيالحصرالاكَادي

الاسطوانيةالاختامكانتوربما.أعقبهأوالاكَاديالدورسبقالذيا!أدنى

السومريينبينالتبايناَخرشيءأيمناكثرتريناالتيهي،بالذات

وثيقاتباطاارترتبطالتي،الصغيرةاليدويةالاعمالمنوانهاخاصةوالاكاد.اين

كانتالتيالمواضيعتلكالواقعفياستمرتلقد.فردكلوش!وربتفكير

الاضنفالالىيرمزالذيالثرابمجلسمثل،السومريةالاختامنقوِشتسود

المصرفيالمقاتلتموزالىترمزالتيالمتش!ا.ممةوالاشكالالسنةرأسبعيد

منبمدكذلكاضتفىقدتموز-بالِّينالاعتقاديكنولم.ايضاالاكادي

مناستنتجنا،قيلقبلوذكرناسبقوكما.الناسعندالدينيالثيور
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سدهوصملالجبالبينالبفل!المالممنيصحدوهوالشمسإلهمنظر

إله!ثمثبىبدةمعتموزلمجادةدمجيحنيأنيجبانهعلى،المنشار

منمالمقدءمةاَلعديدةالقرابينومقربيالعبَّادتمثيلويدل.الامبراطورية

اخذقدالرسميةالدولةاَلهةتقديسانعلىالحرشعلىالمتربِّعةالآلهةالى

قبل.ذىمنأهممكانةويحتل،الناسبينينتشر

معالمنقوشةواللوحات،ْالتماثيلحطامبقايالناتسمح،!الكلوعلى

دامالذي،الاكاديالدورمنوصلتناالتيالاسطوانيةامالاحتمجموعات

التقاليدعلىيقضلمالذيالاكَاديالفنن6ةنقولأن،قرنينمنيقربما

يلأدنى.الشرقعالمفيمبدعةخاعةمكانةاضنلاقدالموروثةالمقدسة

اورصوراقبحضهاالىالصورةعناصرتضمكانتالتيالقصيرةالقيوداطالانه

فاق!جامدةبالدريجاضهتالتيالمناصرتلك،سبقتهالتيالسومرية

باسلوبهافكارهعنللتحبيرالملائمالمكانليخاقذلكفحلانه.الحيوية

الذيالاطارمحاسنعنالاستغناءالىذلكوديأندونولكن،الخاص

بسببعظيمااتساعا،عندهمالفكريةالمواصْيععاشتلقد.الشكليوحد

السومريةالمصادرء)ىبالتثيدلاعتمادهمالآلهةوملاحماساطيرعالمغزوهم

الأسبقالشعريالنتاجنافس!والقد.السبقميدانمرةيأولمعهادخلواالتي

درعلىبرهانافضلاليوملنايقدمبدورهوهذابموجودهتفترضالذي

عرفناهاكما،المتزايدةالدينيةالحياةضد،ال!إمال!ثديدالفملْالفكري

.ول&ااورلمصرالملكيةالقبورفيمتشلة

ايضالأاختفىكذلك،القمةالىبسرعةارتقىقدالاكَاديالفنانوكما

افكارهمنالقليلا!-الاسفمع-خلفهيتركأندونالسرعةتلكبمثل

اطارضمنولكنالصورةعناصرتباعدفياسلوبهقواعدمنوالقليل

موحد.جامع
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الدخلاءالجوتيينوحهملامبراطوريةائ!يار-د

تعدلمالتياالمستعرةالناركنهاية،الاكَاديةالامبراصنوويةنهايةكانت

اقوياءحكاملهايتوفرلمعندماالامبراطوريةهذهتانت!بالوقود.لقدتغذى

،الجبارزِنْ-نارامتركوحينما.عليهايحافظونكيفيمرفونمتحمسون

ممالمكانمشجميع،شاركاليشاريوخلفهعهده)ولييةالامبراطور،الإلهالملك

عالمية،يةامبراطورتأسيس.ففكرةتماماتغيرتقدينالنهربينمابلادفيالحياة

المصاعبعلىالتغلبلهليتسنىمرةلأولتحقيقهازاجئَيزيلوكالحاولاصيا

قدكانت،السومريالمالممنهايعانيكانالتي،والخارجيةالداخلية

حلولعنشيئانسمعنحدكلمكذ).العصرهذافيعظيماشكلالهاانخذت

سبقالتيالمشاكلتلك،العصرهذامنهاعانىالتيالاجتماعيةللهحضلات

وربماجزئيةالمحاولاتكالْتلقد.اهتمامهعظيمكاجيناورو01ء.ايهـاركَرأزا

مشاكلعلىطغتالتيالدولة!ازاصلاحعمليةعلىللتركيزذلثهيعودكان

فييكمنكانوالاكيدالرئيسياهـببانالا.الاجتماعيةالاحوالسوء

تلكلهمتراءتبحيثالعالمعلىالسيطرةصوشهوةبمفاتنالحكامتعلق

مجددانفسهشاركاليشاريوجدلقد.ثانويةكأمورالداخليةالمعضلات

ذلكسنبالرغم.الحربيةبالوسائلالامبراطوريةوصهرتوحيدمهمةيجابه

الداخليةالمناهضانةجماحكبحفيالزمنمرورمعيوفقلنبأنهلهبدافقد

وهكذا.لهشرعيوريثمباسُرةوفاتهعنديوجديكنلمكذلكوالخارجية

تمكنأنالىوالاضطرابالفوضىمنحالةفيسنواتالبلادثلاثبقبت

نأشاركاليشاريابنعلىوجبوهكذا.اقدامهتثبيتمنالحكاماحد

انهاغير.استقلالهاتستعيدأنثانيةارادتالتي،سومرضدطويلاياكمافح

اوروكفيضميفةحاكمةسلالةبتأسيسالاالواقعفيتوكلقلم
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صكموتحقيقا!اديةالامبراطوويةمهاملتوليمطلقامؤهلةتكنلم

فيها.وشاملموصد

يخيمكانالذيالمحتومالمصيرمسيرةوقفبالامكانيمدلموهكذا

نامنبالرغم،الاكادي-السومريالمالمسماءفيالدكناءكالغيوم

قبائلعلىانتصرعندماوقوعهاخطرالبلادجنبقدكانزِذْ-نارام

.ايرانغربيفيمم!المتحالفينواقربائهمالجبليةالاولبيين

سواء،النهرينبينمابلادلهاتمرضتالتيالحديدةالهجماتمنأيةيرافقلم

لازمتالتيالمخيفةيةبرالبرتلثهالزحوفالشرقمنأوالغربمنأوالشمالمن

التي،الوحشيةنصفالقبائلتلكعدادفيكانواالذتن،الجوتيينغزو

لقد.الحاليةلورستانمنطقةفيزاغروسجبالاللولبيينمثلتقطنكانت

تَنهين":الممهرةالشعوبكناباتاحدىفيوردكمابحدفيماصفواو

والذي،اطفالهماالوالدينومن،زوجتهالرجلمناغتصبالذيالجبال

الأجيالاذهانفيايضاظلوالقد.؟الجبالاىإسومرمنالمَلَاكيةنقل

السلالةعاصمةاوروكاحرقوااغد.للمعابدومدف!نكمخربينالقادمة

بالمدنالشديدالضرريبدوماعلىيلحقواأندوننذاكاَالحاكمةالسومرية

حيثالشماليةالاكاديةالمدن!يفعلواكما،الاخرىالجنوبيةالسومرية

المحاربة.عشتار-انونيتوتمثالزيبارمننهبوا

الزمن.منلمدةالبلادفيالحسماغتصابمنالدخلاءهؤلاءقمكنلقد

وكااالجوتيينملوك"انفسهميسهونوكانوا،الاكَاديةإملوكهمفكتب

ءاىبذأكليبرهنوا؟الاربعالعالمجهاتوملوكالجوتيينملوك،ايضا

واعرقاولغةعنشيئانحرفلااننا.الاكادبينالحالمحكامخلفاءانهم

اتماكما.الاجتماعيوضعهعنحتىولاالشحبلهذاالسياسيةالتنظيحات

علىيدلشيءأيملوكهماسماءبحضمنولاْحتىنستنتجأننستطيعلا

تحملوهييبارزالىوارسلهاقتالدبسة"؟ابيرلاز"ملاكهمنذرلقد.اصلهم
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وهذا،"وزِنْعشتارهماالجوتيينإلهيْإن":فيهاجاءتذلَاريةكنابة

شبيهينالاكثرعلىكاناإلهينرئيسيةبصورةيعبدونكانواا)%وتيينانيمني

القمر.بالهبمشتار

فهناك.إيةالكتامخ!لفاتهممنبكثيراقل،الاثريةمخلفاتهمكانتلقد

هـالطريقةحوالذي،المنحطالاسلوبذاتالاسطوانيةالاختاممنمحكد!

الاخنامعلىنقشهاعندوابرازهاأالاجسا!ولبةاعتمدتاخيا!الا!ادة

بالفقرمواضيعهااتمفتكما،البحتالتخطيطيالاسلوبليتبعالاسطوانية

الجوتيين.الىالمنسوبةللاختامفارقةعلامةهذاكلاصبحبحيثلمدقع

فيالحديدةانزيسلالةمؤسساورباباتمثالفياجباناالمرءرأىلقد

والعنايةالدقةعدمبسببوذلكالجوتييناسلوبعلىنحتانهلاجاش

الذيالمصرفيالملابسعلىلذيطرأالتغييراانيضاأالمرءىرأكما،زنجاالافي

الؤومنوقبعة،الحباءةيشبهجديدرداءوظ!هـفيه5طَديالاالمصراءقب

هذهكلعلىالبرهانيمكنلاانهخكلير.ايضاالجوتيينمنبئثيركانانما

يعودوالذي،اورفيوجدالذيتيمينا-إنتمثاللأن،بسهولةالاشباء

فيردا.ةاقلنحتهاسلوبناحيةمنيُعدلاالجوتيينقبلماعصرالى

اضىناحيةمنشاعولقمد.لاجاشفيوجدالذياورباباتشالمنالصِنحة

خاصة،بصورةالسومريالجنوبفيالفرووقبعةالعباءةاستممالأيضا

الجوتي.التأثيرعن.صيداالجنوبهذافيهبقيالذيالوقتفي

بلادهيواليالخليجعلىالواقمةالجنوبيةالبلادانفيشكمنوما

!فةكانتانهاالاالجوتيةالبربريةبحزمرفضتقد،الضيقيةسومر

فيالسومرييناَلهةقهرزارصنعلىكانلقد.الاكاديينضدالمجوتيين

بالانزيالممثلةالقديمةالدويلاتعواصمفيوكلائهمسحقأي،دارهمعقر

تحقيقلهيتسنىحتىوالاسئقلالبالسلطةيتشمونكانواوالذين،واللوكال

المحرضةلقوةانواكاوالذينالظهورلىاهؤلاءعادفقدالآناما.الايره!دفه
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الداظيين0الاعداهمكانوالقد.الاكاديالحكمضدالمتمددةالثوراتلتلك

الحكممنتنحواوروكجعلالذيالسببهووهذا.الاكاديةللامبراطورية

الوحشية.أعمالهممنتقريباسالمةوتبقىالجوتي

وبينالموحدةالاكاديةالامبراطوريةبينالنزاع!ةخفَّتعندماولكن

الجوتيينبينالنزاحوقوعتجنببالمستطاعيمدلم،السومريةالمدنحكام

قرونوبحدالنهايةفيالنزاعهذاأدىلقد.السومريةالدويلاتمدنوحكام

وهكذا.جديدمنالسومريينيقظةوالىالدخلاءالحكامحاردا)ىالزمنمن

ضمنلناتتراءىكماالاقلعلىبناءةايجابيةنتائجدونالجوتيةالحقبةبقيت

فيكانتالحقبةهذهانيخر.القديمالأدنىالثرقلتارفيالحامالاطار

تجميعالموبفيهاتحاولالتيالفروريةالفتراتتلكمنفترةالواقع

جديلهةيقظةا-لمنقو!ا
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سلةصدالاضفيوعلىالجديدةاليقظةهذ.-عصرفيتكنلمالسرمريةأن

سيايه!يتستردينيغطاءأوقناعسوىتكنلم،لثةالثاورالةسلاالمسماةموناروا

تمسهاالاثاديةاما.انسانكلبهشعرالذيوالعضويالفكريالتحولبه

خطرامامجديدمنتعسهارأتفقد،الجوتيالغزومحنةالاَنتخطتالتي

حلدتهمبنيمنساميةقبائلتسلسلخطراماماي،جديدةبشربةمجموعات

لأنا،السومري-الاكَاديالاجتماعيالنظامعنوغريبةالغربمنقادمة

البدوية.القبليةالحياةبنظممتعلقةتزاللاكانت

لبلداناحتلالهإهدالافمليةبصورةالحالميةزارجونامبرا!لورتةتتحققلم

الىالامربادىءالغربيونالساميونسعىالمصرهذاففي.الاصوريين

حفيدبنىذلكوبعد.كمرتزقةالجيشفيبتطوصمالامبراعلوريةْنقويض

غزواتمنالمتحضرةالبلادليحميموريااَجدارأزِنْ-شوالمسمىاورنامو

.البدو

النسبيبالاستقراويةالسومرالاكادية--يةالامبراطورنحمتفيالبدءلقد

ظاهراازدهاراشهدتبمنجزاتالقياممنخلالهتمكنت،الزمنمنقرنمدة

تطوومراحلخر6ليغالباالحالهوكماوذلكشيءفيالذاتيةمنليس

.حضارةكل

عداتضمبامبراطوريةيكتفيأناورناموبقيادةالعصرمذاحاوللقد

فكرةايةيتبنىأندونعيلاممنوأجزاءالرافد!نبلادشمالواثادسومر

الداخليةالتوتراتجراءمنالقوىمنهوككانالعمرهذاانحيث.خلاقة

حكمئتيجةبشَرهعليسيطرالذيالهلعجراءومنعديدةقروندامتالتي

عهدوفي.الكبيرةالفتوحاتانواعكلالعصرهذاتحاشىكذلك،الدخلاء

حدودتتوسعلمالزمنمنقرننصفداموالذي،شولجيالمسمىاوره

المستقلينالمدنامراءلاعادةالواقعفيمجدداالنيةاتجصتوإنماالاامبراطورية

كموظنيمراتبهمالى،السومريةاليقظةظلفيعظيمةبقوةتمتعواالذين
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انخاشِىاغخ!ئماا

السومريةاليقظة

السياسيةلاحلاث-7

الدخلاءالحكامقهرمناوتوشيكالالمسمىاوروكامراءاحدتمكنلقد

فيفهاصمهتيريجانالمسمىاجوتيينإملوكاَخرمهاجمةعلىالعزمبحقده

عنهتخلىأنبعدوابنهزوجتهمه!اسيراوأخذهالمحركةفيوهزمهالشمال

جانبالىوقفواقدالاكاديونكاناذافيمانمرف2لااننا.المهزومجيشه

الاربعالعالمجهاتوملكسومربملكدومانفسهلقبالذياوتوشياكال

ماحثاما.نْز-ونارمزارجونارثفيضهاثباتبذلكمحاولا

نحدمازاخيزيلوكالَصدفيلهاصدثمافيشبهالمرةهذهفيلاوروك

عندمااذ.المالميةالامبراطوريةلحكومةومركزاعاصمةتصبحأنكادت

داس"أنوبمد.القيادةزماممنهائتزعهدفهتحقيقفياوتوشيكالبدأ

بوقت،السومريينالىوالقوةالحكمواعادالجوتيينرقبةعلىاوتوشيكال

أميرثاورنامو:القديمالاتحاديالسومريالنظاممجددامعهفشلقصير

الاكبر،ملكهاوتوشيكالحياةاجلمنكاباتهاولىفيدعىالذياور

نفسهولقب.وا!ادسومرعلىحاكمانفسهونصبضدهالاَناتتفض

اللقبهذافييكمنأنالممكنمن.،وا!ادسومرملك،القويالبطل"

السومريةالىالتعصبحاولالذيباوتوشيكالالاطاحةالىادىالذيالسبب

بينتوازنايجادالىهدفالذينامواورعلىعكس،الصدارةمركزواعطائها

نأالمرءباستطاعةيمدلم.واكادسومراقليميبينأيوالجنوبالشمال

وذلل!المصرهذافيوالسومريينالا!اديينبينتضاربوجودايضايدعي
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لسلطةالاكَاديالمفهومحسب،الملوكملكارتقىالوقتوإنفس.الملك

المرهانالا.والمعابدالاكهنةلنفسهوخصالآلهةمرتبةالى،المالمحكم

اقتضتهاضرورةالايكنلمالوضعهذابأن،شعورهيخفيأنيستطيعلا

خلفاء!دظلوفي.الملحةالداخليةللحاجةنتيجةيكنولم4الارثطبيمة

صكمواباجمعهمالذين،نْزوأبِّيرنْزوشو-نْز-امارشولجيالثلاث

وامبراطوريةالإلهيةالمَلكيةقيت،تقريَباشولجيصاكمَمدةتساويمدة

شيئاتبتمدالتماببرهذهوأخذت،فقطشكلياقائمةالاربعالمالم!ات

بالأغلالمكبلا"نْز-بِّيأفيالنهايةاقتيدضى،الواقعيعنمحتواهافشيئا

الممومرية-ةالامبراطَورانتهت.وبهذاعيلاممعنشبنزاعنتيجةسوزاالى

الشرقفيالسياسيةالقيادةلتسلمسومريةمحاولةأضوانتهتالاكادية

الثالثةاورسلالةسقورويكنلم.محزنمسرصيشكلعلىوذلكىالأدن

لهايتوفرلميأنه،العالميةالاكاديةالامبراطوريةكسقو!ل،وامبراطوريتها

0002عامصالي.ففيالبناءةالذاتيةالدفعقوةمنلَحرما!ابل،ابطالحكام

سومرية،حضارةاولقيامع!لىتقريباعامالفانقضاءوبعد،تقريباق.م

تؤثرالحضاريةمنجزاتهاوبقيتنهائياالمسرحعنالسياسيةا!موةتلكاختفت

نهايةعندالسومريةاليقظةعصرمساهمةتكنولم.طويلةقرونغيرهافي

السومريةالعصورمساصةمناقلالجوانبمنكثيرليق.مالثالثةلألف

قدالمنجزاتمنثكثير.التأثيرهذاقواعدارساءفيالتار،بغلفجرالمبدعكة

يكنلمهذاولولاْ.العصرهذافيتنقيحهاأوتسحيلهاانتهىأواكئملت

ظواهرعلىنحكمماكثيرااليومانناضنى،البالغةالاهميةنجنثهتحظىأنلها

المتأخرالحصرهذامنمسنتداتعلىبالاعتمادالسومريبالتاريختتعلق

والممرافيةالادبيةالنواحيمنالحضاريبغناهالمتميزالسومريةلليقظة

وغيرهااورالماصمةفيالحضاريةالمخلفاتجانبالىيوجداذ.والغنية

الانزيسلالةضقتهاالتيالمنجزاتظك،الاخرىالممدنفيالملكيةالمبيافيهن

الجوتيين.عمرمنذلاجاشفيالمجددة
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ملكنامواورننصدالاكادية-يةالسومريةالامبراطورتأسيسقبلخنى

الشمالفيالسلطةالىالجوتيونفيهوصلالذيالوقتوبنفس،اور

بدلالسلطتهمكلهالسومريالجنوباخضاعمنيتمكنواأندونالاكادي

تعيينبالتثيدجرىأنوبعد.تحررتقدلاجاشفيالسومريةتكونأن

الا!اديينالملوكقبلمنكموظفينالجنوبيةالسرمريةالمدنامراءمنالحديه

كناباتهفياصمىلقد:الاكلمةمحنىباكلانزياجديدمنابااورإاصبح

.ا!مدماءوالاقاليماوونلاَلهةتكريمااقامهاالنيالمعابدتمثالهعلىالمنقوشة

واءلينولباباالآلهةامزاجولنينخورالمدينةإلهلنينجرسومحابدبنىوهكذا

يرغبلم.منزلةالاقليلآلهةمنوغيرهمولاياالمتشابهـخينالأمومةإلهتي

كالملوكمحأربينابطالايكونواأنالمتأخرالعصرصذافيالسومريونالحكام

لهيسمونهدفاسمىكانبل،القدماءلاجاشانزيكبمضأوالاكاديين

منالمقدسةللمعابدبانٍاكبروكان."المعابداناة"بانفس!تسميةمو

علىطسوالذي،الجددلاجاشمدينةاننياكبر،(جودياهو)بينهم

،الضعفاءاورباباخلفاءمنثلاثةأواثنانالعرشاعنىأنبعدلاجاشعرش

كثيرالناخلافلقد.لا.ورباباصهرااوللحرشمغتصباجودياكانولربما

السومر-سْالحكاماكثرجملتهإحيثالمف!صلةوكناباتهالكثيرةتماثيلهمن

فيالمدةالسنينعثراتدامالذي،الطويلصكمهيقعأنيجب.لناوضوحأ

الصميدفملى.تقريباالثالثةاورسلالةحبهموبدايةالجوتينحكمنهايةبينما

بيناللدودةالحداوةمنالمستفيدوحدهجوديايكونوأنبدلاالسياسي

لملثهجديدمن!عقداورنينجرسوابنهانويبدو،والجوتيينالاكاديين

.اورمدينةفيالملوك
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يبعثالذيالموسميالطوفانحدوثعدمالممبدلبناءالدافعكانلقد

يظهرولمالطوفانماءيرتفعلم،:عامكلربيعننالارضفيال!ب

طوفادْجلبلم.بريقهيُرولمالعاليالماءيسطعلم.مدينيفيكالممتاد

نيثو(-إي)الممبدالملكينبىءأنيجب.كالدجاةالجيلدالماءإلَتيل

تكلمهكذا.،الارضوعلىالسماءفيئراعىأنيجبتمليماتهبأن

في.الاقداريحددوالذيالآلهةملكإتيلووالدهلاجاشإلهنينجرسو

نينجرسو.ملكهالىويبتهلقرباناجوديايقدمالفاقة

الاقدارصاصنيئو-إيالىعينهوجه:معبذهلهليبنيهذاأمره"

التكلماأرهـلد،خير:هكذاشكىقلبهقرارةثدركلاالذيجوديا.المظيمة

أتاني،كهديةالسلطةليكدمت،الرايرانا.اطرحهاأنأريدالكلماتهذه

حلميأقولأناريد.معناهأعرفلا.الحلمفيشيءالل!منتصفعد

نأوعمى،سربرتيتعرفالتي،الاصلاممقرةلوولهأنعسى.لأمي

كا.نانثيإلهتيممناهتخبرني

الىتؤفىيالتيالقناليأن،القاربركبتستطعلمنانشيالإلهةانخكير

التالي:الرجاءمعنينجرسوالىجودياعادلذلك.ماؤهانضبقدمدينتها

الارضتحتالذيا،تت،نينجرسو،لهمثيللاكاصحيوان،محارب،

نينجرسو!باخلاصاتمذهاانيجبالاوامرأي،مح!ارب،نيبوراميرانت

المفشرةالملكة،....أختكأترغب،سأففذهاالتعليمات،سأضدهممبدك

.؟؟قاربهافيالقدمتضعأننانشيإدهتيأترغب،الآلةلدى

لاجاشالهةالىايضاو!هادارالذيلجوديانينجرسواستجاب

التالي:الابتهالعنافصحمخدممهافيقربانافمأنوبعد.دوججاتوم

يامن،أنتِ،الاتقياءتنصحينيامن،اذتالصافيةالسما+ابنة،ملكتي،

.،أشة،حيةالارضجعلتمنيا،انتَِ،السماءفي!أولىالمرتبةتحتلين

فاَئهبنظراتكتثملينهالذيوالشعب.لاجاث!أسستِمنيا،الأم،الملكة
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:أمليليمى.حياتهستطول،اليهتنظرينالذيوالتقي،بالقوةفيخر

إلهتييا.الممبدفيئولدتني...أبيأنت:أبليليس.أميأنتِ

نانشي،مدينةالىاذهبعندما...المحاسنكلَمحرفةلكأنتِ،دوججاتوم

المقربأثرييقتمي،اوتوكواليكبالمقر،هناكالىامايريذهبهكذا

لهايأسردأمي،الكلماتهذهساْطرح،التكلمأريدخير.لامازواليك

."ليتفسرهان...الاحلاممفسرةأترغب،حلمي

نافشيالىذهبولذلك،ايضاجوديالابتهالدوججاتوماستجابت

التالي:الرجاءاليهاووجهمحلتهافي

التي،ملكةياالقيمةالأحكامسيدةيا...مل!كةياأنتنانثييا،

S،موثوقةكلمتك،ليأنتمنيانانشي،اَلحظوروتوزع(»إلٌيل...

،الاحلاممفسرةوالدةالبلداَن.باسلكةأنت،الاَلهةعنمدالاصلاممفسرةأنتِ

هوالذي،الارضقامتهوتبلغ،السَماءقامتهتبلغ،رجلأمرني-لميفي

وتحت،الامحوكودالإلهيالطائرجانبهالىوكانلمإلهرأسهتاجصسب

بيته:لهابنيأنأمر،أسد.بسارهاىوايمينهالىويربض،اعاصيراقدامه

هومن!هيمنئرىانثىانها.الارضمنالشمسارتفعت.اعرفهلم

الطيبة،السماءنجومرقيمتصل،قرطاسهـأباليدتمسك-؟هيلمس

الجرمنلوحايدهفييحمل:ربكالم!ثانيرجل.بنفسهاالنصيحةتحمل

وضع،النظيفةالنقالةامامي"وضوعةكانتمحبدبناءمخططرسم،أثأزرقا

علىمطروصاكانحمار،الثكلبهذاالقدرآجرةكانتلقد:الاَجرفوقها

حلمك،راكي،يا:نانشيامهالانزياجابتلقد.ملثهيمينالىالارض

الذي،الارضقاقهوتبلغ،السماءةاقهتبلغالذي،لالرص:لكسأفسره

على،الامدوكودالإلهيالطائرجانبهالىوكانإلهأ،رأسمهصسبكان

هو:نينجرسولأخيانه،رابضاسدويسارهيمت،والى،اعاصيراقدإمه

امامكالارضمناروتفعتالتيالشمس.نيئو-إيبيتهلتدبنيامركالذي

.الاتثىالارضمنكالشسيرتفعالذي:نينحيزيداالظصالهكهوفذلك
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المتوجئينجرسوراعيجوديا-ب

هذامشاصعلىالاضواءوحدهاجودياخلفهاالتيالكتاباتئلقي

منجزءنفشلقد.والخارجيةالداخليةالمنازعاتجراءمنالمنهكالحصر

الديوريتصرمنوالمصنوعةوالجالسةالواقفةتماثيلهعلىالكتاباتهذه

لاَلهةمختلفة،اوجددهابناهاالتيالممابدفيوضعهاوالتياخرىصارةمناو

.128رقمصورةانظر)الطويلالحيشوراءسحيااالهالابتهالهرمزا

يأ،البناءاسطوانات"بيسمىماعلىنقشهاالتيكتاباتهجميعوتتمتبر

كانت،الشكلبرميليةبالاحرىاو،الشكلاسطوانيةطينيةاجسامعلى

واكثراغنىهذايومناحتىلنابالنسبةتمتبر،المعبداساساتفيتوضع

تاريخيةبقيمةلنمتعلاالتيالسومريةباللغةنصوصاواقدمهاتفصيلاالكتابات

ايضا.بالغةادبيةباههيةبلوحسب

بالاعتمادالا،نسبياالمسالمالعصرهذاوطبيعةمنجزاتوصفيمكننالا

المسمىلاجاشفيالرئيسيالممبدواتمامانشاءصل،جودياكلماتعلى

جودياكلماتتعتبرلا.المدينةسيدنينجرسوالبطلللالهنيئو-إيممبد

قدممابدكبانيبثملهالمجتمعانفيهانرىاننابل،لهشخصياتاريخا

رعايةتحتكانواانسانالفمائتيمنيقربماان.الآلهةلخدمةشخر

النظرصبغض،هؤلاءعملكانلقد.ملكهنينجرسوراعيالمتوججوديا

الكبيرةالابنيةاشادةيتعدىلا،وملبمىمثلمنحياتهمشوونتدبيرامر

ونخت،المقدسةوالعرباتالسفنوبناءاقنيتموحقرِ،وللكهنةللالهة

التناةهؤلاء،سيدةبلدانمنالبناءموادوجنبللمعابدوالنصبالتماثيل

وذلك،جوديالأجل،اسف!ءالىأعلىمن،الطريقلهمنينجرسومهلىالدْين

.النصوصفيوردكما
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الطيبغالنجمورقيمالكتابةاداةبيدهاتحملالتيالفتية

الصافيبالنجملكاوحت:نيزابااختيهيالنصيحةذاتهافيتحويوالي

الازرقالحجرمنلوصايدهفيئيحملالذي،الثانيالرجل.الممبدلبناء

يمينالىيستكينالذيالحمار...المحبدمخططرسم:دوب-نينهو

تطلب().الارضعلىتستكين...نيئو-إيفي:انتهـو،ملكك

قدمك:ستضعلاجاشخزينتهبيتفيجرسو!وفي،التنظيفالضدممن

وثدها،لملككعربةاصنع،منهاالخثباخرج،كنوزكعنالاختامانزع

نأيجب.الكريمةوالحجارةالنقيةالحرإة.بالمعادن!رزهزئن.الحمارالى

اسمكواكنب،المحبوببيرقهجهز...كالنهارالجحبةفيالمهامتلمع

الىادخلهاوالمشهورةالرنانةنصائحهاَلة...المحبوبةقيثارته.عليه

كلماتك...نينجرسوالسيد،ملككالى،الهباتيحبالذي،المحارب

قرارهلايُدركالذيالسيد.الفخمةكالاكلماتمنكسيتقبلها،الصغيرة

لكتوحيسوف.الرحمةسيعطيك،إثيلبننينجرسو.السماءككبد

لقد...سيباركك،عظيمةقراراتهتكونالذي،المحارب،معبدهبمخطط

لقنتهالتيللكلماتباجلالرأسهوحنى:صكيماجودياالشرعيالراعيكان

كا.نانشيإياها

المربة،وصنعهمخزنمنالضروريةالاضشابذلكبعدجوديااخرجلقد

أمركما.عليهاسمهوحفرالبيرقصنعلقد.مقدمتهافيالحمارورإط

الممبدالىيذهبوأخذ.نينجرسومعبدالىالهداياجلبثم،القيثارةبصنع

فيالمطرةالرإئحةذاتالاخشابوأصقالحيواناتذبح.والن!ارالليلفي

.ويسحدالبلداننينجرسومنهايرىالتيالمحاكماتاماكنأي،الرعبمواضع

المعبد.نجناءفيالبدءباشارةليأذنالتاليالابتهالويرددالإلهأمامأخيرا

المقدسالسيدايا،الصاخبةالمياهيوقفالذي،ياسيد،سونينجريامليكي"

ياتبمسو،،يخافلاالذي،الشجاع،(إلئلالكبير)الجبلمنخلقالذي

قنبىءانتالبطلأيايا.اشأرتيلي-نعطلم.ممبدكلكابنيأنأريد
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ذلكمنالقصداعرفلاانا،نينجرسوالسيد،إليلابن،االاخطانفحلهما

كشجرةصلدأوتنتصبالحاتيةوامواجهالبحركاعماقمرتفعالتصمدانك

.كالاعصارالاعداءبلادوتجتاح...الفواركالماءوتزداد"اوشو"او

السما.ككبدانت،بطليا،يسترخيلاالذي،الفواركالماءقلبكمليكييا

كا.!أنااعرفماذا!انا،نينجرسوالسيدإلِّيلابن.لهقرارةلا

!ممبدهماأءلسماانحستترحيثرةثاالايعطيهأنياجودنينجرسويمدوهنا

وكيف،بالتفصيلالامرجوديانينجرسوويعطي.البلدانالضَياءوسيغطي

اليوملي":فيقوليتابعثم،المعبدصراتجميعبناءينفذأنعليهيجب

على،نيئو-إيعلىالطاهرةمدهجودياالشرعياهـاعيافيهيضعالذي

يأتيكأنيجببعدها:بالأمطارالسماءفيريحستنبىء،مملكتيممبد

توضعوعندما.الخيربهذاالبلادتغمرأنويجبالفائضالخيرالسهاءمن

الحقوللكلتنبت.الزائدالخيريأتيأنيجبعندها،ممبدياساصات

شقوقمنالمياهلتنبع.والسواقيالاقنيةمياهلترتفعاو،الغلالالكبيرة

بزيادةالصفوفوتُزان،الصيففيبوفرةالزيوتلتُصب.الارض

،معبديعلىالطاهرةيده"انزي"الفيهيضعالذياليومفي...فائضة

موطنمن،الاعصاريقطهالذيالمكانعلى،الجبالعلىقدميسأضع

ستبعثالتي،الريحلثهسأرسل،الطاهرالمكانمن،الجبالمنالاعصار

.؟البلادفيالحياةنض!

وانتتهذانينجرسوبوعدالحقيقيةالذروةالكتابةمضمونبلغلقد

ايضا.صيغته

جودياقبلمنالإليمالامرتنفيذالكتابةهذهمنالثانيالجزءيصف

السيدةوبين،وابنهاما9وبينالناسبينالمنازعاتوانتهت.المدنوسكان

وجلشالبريةوالاعشابالاشواكمنالمدينةجودياونظف،ووصيفتها

ننالدصاتور!فحت،القرابيندخانتصاعداقد.المقدسالآجرصندوق
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منالبناءموادواحفرت.للالهةالسخيةالنذوروئدمت.والنهارالليل

مخططورسمالآجرجودياجهزولقد.مصرومنالشامبلادومنعيلام

الآلهة.بذلكساعدتهجثالمعبدبناءلاتمامرفكرهجهدهوكرستالبناء

حالةفيإهضهاووجد،المعبدوساحاتبواباتفينصبسبصةجود.إ!ااقا

اقد.إخبيناوأثاثهاا)حجراتعنشيءكلالكتابةفيذكرلقد.لهائرإى

كالمحطف.البلداننيئو-إيبرقغطى

نينجرسوالإلهدخوللجودياثانيةطينيةاسطوانةعلىنقشيصف

نينجرسوجتفلوأخيرا،الممبدوموظفيالكهنةمختلفوتنصيب،محبده

الحبدولار،سيدتهامعالوصيفةتساوتأيامسبحةطوال"بحرسهماوبابا

بمجنبالىجنباوالضعفاءالاقوياءجلسالمدينةفيبمجنبالىجنباوسيده

أبمدتوطبةكلماتالىالبذيءاللسالْىعلىمنالسيئةالكلماتتحولت

الشمسشعتلقد...اليتيمعلىالغنييحتدلم...المحبدعنالشرور

طبقصورةيمالقدفيالشرق-جالسةأوواقفة-ثيلالتمانتكالو."لعدالةا

الفنأومثلاالرومانيالفنفيالحالعليهكانتكما،أصحابهاعنالاصل

وجههوشاكلجودياملامحلحرفنا،ب.معشرالرابعالقرنمنذالاوروبي

التيالمديدةجودياتماثيلفانوهكذا.آخرشرقيانسانأيمنأكثر

تكونأنمنأقلهي،الالباسترأوالديوريتحجرمنوالمصنوعةوصلتنا

وخاصةللالهةجوديالتوسلتجسيداتحكسوانما،الحقيقيةلهيئتهمشاجمة

علىفقطتشهدكتابيةنقوشاتماثيلهتحمللا.حياتهاطالةفيطممانينجرسو

أيضاتحويبل،الاحلولالرياةفيطمعاالآلهةخدمةفيأعمالهجلإل

"الحياةأجريفليكن،محبدهلمليكيبنيتلقد":مثللآسما.تفسيريةجملا

أهدتالتي،باباالإلهة،َالأم،الطاهرةللسماءالمحبوبةالبنت،السيد؟،أو

جالساالانزيهذاتريناجودياتماثيلأكبران0"ممبدهافيالحياةجوديا

يثبهحيثوالاوتادوالذراعالمخططحضنهعلىومعهالمقدصةللمحابدكباني

مجسماأيديهمفييحملونالذينالوسطىالحصورفيكنائسنابناةبذلك

شبعثالتيالماطرةالرياحنينجرسو1لرسلفكيف.تئييدهاالمرادللكنيسة
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بناءفيجوديابدأاذ،قليلقبلأوردناهالذيالنصفي!يذكركما،الحياة

وعاءيديهبكلتايمسكوهوجوديات!اثيلأحدذلكيربنا،نيخو-إي

وأنصاف،الآالةالاعادةتحملهلاالذيورمزهاالحياةعنمر،المياهمنهتفور

كرمةكاأين!ااَ-كيشتين،الىيضاأنذرقدالتثالهذاان.كنموزالآلهة

التاليالتدبيرالتمثالهذاويحملخاصةتموزوأختالسماويةالحنب

يجبهذاان؟هناالمقحمودةهيحياةوأية."الحياةتهبنَّااَ-كيشتين!

دورالمبتقد(،نَّااَ-كثخين"أننملمانناطالماتساؤلموضعيكونالا

العالمالىانِّينمعتنزلاذ.وتموزلانِّينالسفليالعالماسطورةفيهاما

أيضا،علمنااذاذلكالىوبالاضافة.حديدمنالحياةباعثلتحررال!فلي

ايضاوأنهشوزمثل؟ايا،ابنهو،الشخصيجودياولينينجزيداالالهان

مظاهرمنمظهراالاليسنفسهنينجرسوواننحم.السفليالمالممنإله

فيماهيةبمضهمامعملتحمتانوباباائينانكماتموزعنفكرةالبطوليالتمبير

اوروك.فيتموز-انِّينطقوسمعالحامالتوازيذلكندركوبذاب!واحدة

جوديانفذهـاالتيالجليلةالاعمال!بنمنالاولالمكانالمعابدبناءيحتل

الذي،الوقتذلكفييرِلملاجاشعنالكشفانولو.للالهةتكريما

لمرفنا،التأسيسطورفيآسياغرببلادفيالآثارعنالتنقيبعلمفيهكان

فكرةننكولانملزمينانفسنانجدلذلك.المحابدهذهعنذلكمناكثر

تمودوالتي،اورالمجاورةالمدينةفيمكتشفةلمبانيبمقارنتهاممابدهاعن

مْرعاالواقعفييشكلونالذين،الثالثةاورسلالةملوكعصرالىايضا

نامنوبالرغم.سيا6غرببلادفيالتطورمجرىالىبالنسبةبهمخاصا

نمتبر.الذي6لجودياالذيغيراَخراتجاهاالواقعفييشكلالفرعهذا

اورانالا،اوروكاجينالمشاريعالمحفقأوالمنقذالمجمالاتاكثرفي

المدينتانمحهتستطيعنحوعلى،وزمنياياومتلاحمتان!اربتانمتقارولاجاش

المتأخر:السومريالعصرذلكعنصورةتكوينفيمساعدتنابالتساوي

مقابلعليناتجود)وررأينا،ومنتوجات،نصوصالاجاشلناقدمتمافاذا

أبريئ.وقبوربمبانيذلك
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41اللووريانةالعمارة!ن-ب

هـلبدْلكهـله،الابديةالمبانيبتصييدالسوورريةا):،ضةعصراهتم

وفيالثالثةاوراسلالةملوككادْاقد.انمماخرةحقباتهافيا)حخصماراتججيع

أبنيتهمبأنللمرءخئلدهان،الااولالطرأز1ننمعماريينا/ورنامومقدمغ

تفْي،قلبعنمحبرةنكونأَمناكثر،لديهماحظمةْاحبعنتعبيراكازت

حيث!نلاجاشفيالبناءفنانغ!!.جوديااىابالنسبهةالحالهوحما5

اريدوأواوروكأواورفيعنه.إختلفلا،جودياعمرفيالخارجيالمظهر

محبد)نيئو-إيشكلكانكيةء.وشوأجي،اورناءوعصرفينببورأو

الآدْنتصورهأننستطيعننافا،كالمهاءةلبلداناب!اؤدغطَّىالذي،(نينجرسو

إلهكانالذي،اورفيالقرإلهممبدإقاياد!اسةاوملاحظةعاىاغمادا

ملكهعاصمةفياورنامويبندم.الثالثةاورس*اإلةعصرفياصوريةالاءبرا

مْيلإلِّيل،البافىدفيالآلهةكبارلجميعإدحا4إضاءوجدد!-بىبلم!فق!

المحابدساحاتاصبحتلقد.اريدوفيوايا،اوروكفيوائين،نيبور

تموينبهاويُخزنالكهنةيساكنهاالغرفمنوصتوفأسوارمحاحلةالآت

.الحجراتوالمتحددالحقيقيالإلهبيتالساحاتوسط-لمحيو.إرتفكل!،المحبد

تطورالدْي،الحاليالممبداممب،بالزإقوراتحمىماهدْاكلوق3و.بنتصب

يشبهمعبدالىالسالفةالعصورفيالمصطبةمن!هـةولأولالمصرهذافي

وذ!،اورملكهعاصمةفيالمشوياللِّبناورنامواسخدالقد.البرج

المبناءالمجففاللِّبناستعملبينحا،الاقلعلىالخارجيالبناءسطحلتغطيَة

القمرإلهزيقوراتاننرىفلذلك.مع!ودان13كهاد9إبااان!إءإنخيةفي

بيرْما"؟دجْمهاَحْربناءأيمنأحسنالممماريةرصسماتهـااحتةظتقدنافَّا

قائما.اجزائهامنالكثيرتقيحيث(92رقمصو-ةانظر)النهرين
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علئدليلافضل،هذاالعالياورمعبدانفيهشكل!ومما

هيبتهفييزيدالذي،المشتركالاكادي-السومريالضاءفن

م11علوهاسفليةكنلةعلىأقيمتلقد.الآنبهالمحيطةالباديةمنظر

قليلامحدبةا)خارجيةسطو!ابحجارةمرصوفةارضيةُ"م*6243ومساخنها

ثانيطابقالارضيةهذهيملوثم.الجوانبومضلعةالداضلنحوومائلة

ثافهطابقوجودويفترضهذا.تفريبام6وارتفاعهم36326مساضنه

م02المعب!دمساحةارضسطحعنارتفاعهويبلغم11*02مسماخنهفوقها

،المنش!تهذهكل؟المرتفعالحقيقيالمعبدأوالرابعالطابقيتوج.تقريبا

ثقريباارتفاعهنصفعنديلتقيحيثالممبدالىيصعدمستقيمدرجوهناككما

انهجد؟اوالمحبداساساتمنشيءيبقلمانهالمؤسفمن.جانبيتينبدرنجنين

تقريبا،الشكلمربعةابنيةثلائهَفوقهمنيشاهدأنللمرءويماكن.محةوظا

المعبدأو)،الحصنيشبهالذيالخزنةوبيتالقمر،إلهقرينةنينكالممبدهو

وجميمها(،شولجي،؟أو،اورنامو؟الاله-الملكاوبالإلها)خاءرالمادي

فيالازدواجاسترفقدوبهذا.المقدسناثاحي-سورضمنتقع

هذاوصلوربما.عاديمعبدجانبالىعالمعب!دوجودالدينيةالاإنية

الماليالمعبدمصطبةاتخذتأنبمدوذلكالاَنالجديدةغايتهالىالازدواج

اتخذاذالماديةالمحابدفيالمقدسالرئيسيالهيكلشكلوتغير.البرجشاكل

عْيرومحرابإوسطافيبمدخليتمتعالذيالمستطيلالشكلفصاعدأالآنمن

يقعالممقوقليلغالبامستطيلاماميوهيكلالخلفيالجدارفينسبياعميق

قدلاليكلالجديدالشاكلهذاانبالذكروالجدير.البابمحورفيتماما

الكبيرالامتدادفيالنظرالمرءأمعنواذا..مدفيماالبابليةالمفابدفيساد

واشكالالمقدسةالمعماريةالوحداتهذهمثلفيالغرفا!ئمكالوتشابه

أقلعامةبصورةاورأبنيةومقاييسأبعادانكيفذلكفيوأدركحجراتها

بالطابعضالشعر،الاكبيرةاكينمدينةاوروكفيتوجدالتيتلكمن

بحيثولادتهمئدْالسومريالمجتمععلىيسيطريزاللاالذيالتيوقراطي

هفمماثمعمقارئتهيمكنفاالذيالممابدبناةبمجثمعيصفهأقللمرءيحق
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بالموتوا،عتفأدالملوكعبادة-د

لهةاَعبادةعلىنظرةالقاءفيا)خالثةاورسلالةعحرعصارةفنإصاعدناام

تقللاالتيايضاوالموتىالملوكتقديسءادةوعلىليل،وقطال!ءرىاإد!

الاولى.عنأهمية

ملوكنفسهمأ،بحةالارإوهوخلةنامواور،اكَاد-سومرملوكلقبلقد

السومريالح!كمفكرةيجسدونكانوالقد.ايضاالاربعالحالمجهات

الامبراطوريةاليهعلىماوصلتفصلٍكردثالْيةاحياءها-اولوااتي،*القديحة

بمالمرءلهيتنكرأنمنأقوىكانالواقعانإلا.المتداعيةالعالميةالاكَادية

التاريخعليهامضىعظمةالاالحينذلكتاكنلمالسومريالش!بفغالبية

خنىبعيدزمنمنذذلكمؤكداالشعبهذاعلىالساميأدماطغىأنبعد

كانانْ-زواتَينْز-شوالثلاثةاورسلالةفيملكينأَخرإس!يْان

يينالاكَادلملمااملحكاسيَةالسيالتركةالجيشومنذعهداثوروفقداهكذو.بين4الى

علىذلكفقدءبناو.لثقيلاءلعباتتحملذلكنأمنضحفأاوضاعهمانمنلرغمبا

المزينالتاجيرتدونوهموالنقوشالمنحوتاتعلىانفسهمتمثيلتجنبوا

نْنارابىزيومافولكما،المكشكشالصوفيلثوباتدونيروهـمأولقرونبا

شحَاراالسومريينبحرفكاناالالبسةمنالنوعينهذبنبانعلمنااذاخاصة

التيتكتبالعلامةالمكتوبةاسمائهمالى.إضيفونانوا3انهمالا،ال!دولةلاَلهة

فياورلهممعابدببناءزِنْ-وشولفولجيامرأقد.الآلهةاسهإءامامءادة

الدولة،اَلهةمنوكأنهم،انزيبرفةكهنةلهاوعينواواشنوناولاجاش

اشنونا.مدينةفيالمعابدهـثهمثلتن4االاثراءفرياتاأخا3ث-مْتولقد

فيالبناءوالشائمةالعادإ"الاَلهةْبيوتمنبيتأيعنهناالمحبديختلةطلا

بسووومحارو،تقريبام03ضلعهطوليبلغالشكلمربعبناء:العصرهذ
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الوقتبنفسندركولكننا.الوسطىالمصورخلالاوربافييحيةادالمدن

لهاالحقيقيالتفهمعنبعيدةلاتزالالاشياءهذهحولمعلوماتناانوبمرارة

معبدوبقايا،نينجرسومعبدإناءحولالمستفيضةجوديا!اباتانمنبالرغم

عنصادقةبفكرةتزودناأنيمكنهابشكللبعضهامتممة،اورفينانَّا

دقائقهمنالكثيرفيالدينيالمغزىانالا.الابنيةهذهثلواتساعضخامة

علينا.مبهماغامضاسيبقىوخصائصه
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كالعادةزواياهوتأخذ،ومحاريببمضلحاتالخارجيسطحه!زيًنضخم

اماميةقاعةالىببرجينالمجنحةالضخمةإقبواوتؤديالاربعالجهاتوجهة

المستطيل،المقدسالهيكلالىواخيرا،متوسطةساحةالىمنهاا،رءيصل

بدرجتيناليهالمرءيصمدحيثيباتقرابعميقعلىمحرلخلفيارهاجديَتحتوياذا

بالباحةوتحيطهذا.فيهلآلهةتماثيللوضعبالتاعيدمعدأكانوالذي

فيعرشهعلىتربعقدالملكياكونأنالمحتملومن،الجانبيةالغرفالمركزابة

بانعلمنااذاخاصة،لهالخاشعينيستقبلكانعندما،المستطيلالهيكل

بتقدميسمىماوهوالمصرهذاونقوشمنحوتاتفيالرئيسيالموضوع

المجمعاَلهةكبارمحلالإله-الملكيحلكيفيريناكانالربمنالمتشفعين

رأسهولباسثوبهفيالاعنهايختلفولا،المتشفعيناستقبالفياللاهوتي

عليه.يتربعالذيالحرشوكرسي

بالنيابةمتحدةالثالثةاورسكلةحكامعن!دالمتمثلةالإلهية-الملكيةان

تموزلهال!-ننساالاإحياءارستمراليلتاباتشكلفهي،يينلسومرالهيةعندال!

هذا.التاريخفجرعحرفيالسومريينعاصمةاوروكلمدينةالاسطوريالملك

وعصرالرابعاوركعصرانهكملوكزِن-شوتخصيحةلمدخلالجزءمنون!لم

عيدفيالأمالإلهةعرسأثناءيشبههمنأوتموزيمثلأنيمكن،نصرجمدة

تعتبرالتيالثالثةاورسلالةملوكاضرحةفانذلكعنفضلا.السنةرأس

الاليستالقديمالأدنىالشرقفينوعهامنالوحيدةالضخمةوابد111إحق

التيالاوضيةالأولىاورسلالةملوكقبورلفكرةعظيملتجسيداستمرارا

.بالموتالسومريوالاعتقادتموز-باتّينالاعتقادوثائقمناعتبرناها

وملحقينمركزمنمؤلطممماريأ-مجمَّعأالثالثةاورسا،لةلموك4قبورتشكل

هذا.الارضسطحعلىعلويوطابقالارضتحتقبوهما4قواجانبيين

بشكلالثلاثةالسلالةم!وكباحدحجرةكلنخصأنإ!كانالصموإةومن

خلالمننستقرئهمافهذاللملوكمقابربكونهايتعلقفيمااما.محدد

وأضخمافضلإن.وخليفته،شولجي،باسمالآجرعلىالمختومةالطبعات
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جزؤهيشغلالذيالمركزيالبناءفييتجلىالملكيةالقبورهذهلمثلنبهوذج

.م03*25*قدرهامساحةالعلوي

ككل.المقبرةبناءفيصلقةاَخرالارضفوقالقائمالضريحهذايحتبر

عميقةحفرةاحداثتمفقد!اولىاورسلالةمقابرلدىالحالهيوكما

تضمالمقبرةهذهانوبما.الضريحمبنىاشادةفيالبدءقبلالارضتحت

بهايتصلقائمةزاويةشكلمخططهافيالحفرةاتخذتفقمدمزدوجةاقبية

صووةانظر).امتار4منهاكلوصض02rوالآخرم03احدهماذراعان

المكحلالمشويالاَجر-منالقبوذراعينهايتياقصىشيدتلقد.(.3رقم

الىالمرءينزل.الحقدشكلاتخذفقدالسقفاماالاسفلتبمادةبعناية

جَدَربواسطةالارضسطحتحتم01عمقعلىتقعالتيالدفنحج!يبرات

منهاويتفرعالارضسطحتحتقصيرةمسافةعلىتقععتبةمنيبدأمزدوج

هذهمنمحفوظاالكئيربقيلقد.متعاكسينباتجاهينالمزدوجالدرجذلك

.هذايومناحتىقويايزاللاضخمةبدةكماتأثيرهاجملمماالمقبرة

معدفنواقدالاتباعانالىيشيراثرأيعلىالحثورنستطعلماننا

الضحايابدثنعنهماستماضالمرءأنالمحتملمنولكنالمقابرهذهفيملوكهم

القبو.ارضتحتمترانسمكهماطبقتينضمن

اكنشفت،التيالقبورعددمناقلالثالثةاورسلالةملوكعددأنوبما

حيث،والملكةللملككانتالمزدوجةالقبوربأننفترضأنلنايحقفانه

تغلقالمدافنابوابوكانت،منفصلننالسنينمرورعلىيُدفنانكانا

الدرجيضمالذيالبناءفوقمؤقتبناءيقامثمالدرجناحيةمنبالحجارة

لهم.الضحاياو.قديمالقبورامامالىالنزولالموتىلأقرباءيتسنىضنى

نأبمدنهائياالحلويالطابقباشادةيُبدأالزمنمنوقتمضيوبعد

يشغلولكنها!مبوفوقالعلويالطابقيقوم.السابقالمؤقتالبناءيزال

وليسفغسكنيلبناءواضحمخططشكليتخذوبالتايرمنهاكبرمساحة
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وجدالذي،تموزالإله-للانسانالمقدسالمسكنانه.محبدلمخطط

للملكالم!مصةلآلهةييوتمنبيتاوليس،سحومريملككلفيخسيده

السومريةالدولةملوكلدىمستمرابقيوالذيااصلاالاكاديالإله-

الوتَ.بنفسالجديدة

الارضيةالقبورأ!لنيتالمقدسالعلويالبيتالمرءيستخدمْأنوقبل

معالمها.كلضاعتبشكلتمامابالحجارةمدخلهاوسدبالتراببطمرهاوذلك

واضجواالمدافنتلكابواباقتحمواقدكانوامباشرةالعمليةهذهقبلولكن

المملهذاالواقعفييمتبرلابهذا.لهاملازمةوأدواتجثثمنمحتوياتها

تخليصجرياذالأولىاورسلالةعصرلقبوريحدثكانلماشبيهابلنهبا

بمدالاسفلالعالمفيحياتممنأيقبورهممن،وعقيلتهالملكطبعا،الدفناء

بيتهمفيالاحياءمعالعيشلهميتسنىكيوذلك،دفنهمعلىوقتمضي

منجودياابتغاهاالتيالحياةتلك،الحياةلهمئمنحوهنا.المقدسالحلوي

التي،الملوكحياة،بديةالهالإله-الانسانحياة،التقيةاعمالهمقابلالآلهة

.الخالدةالشعبلمقوماتالاكيدالضمانكانت
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وسولفصلىا

الن!رينبينمابلادفيكعكامالفربيونالساميون

الجديدةاسللاتا-الس!ةأجلمقعيلاممعالصراع-أولا

واش!وناواورودوماريوبابلولالؤازَنْ-إيفي

أيديفي،اورملوكاَخر،زِنْ-إبِّيم،وقعنحدما

الاكَادية-الامبرا!لورإ4وحدةزوالالىهذاأدىالعيلاميين

الحالمجهاتحكمفكرةعنخلواقدالكثيرونوكان.السومرية

مكانكلفيجدءيدورنالظهورا)ىالقديمةالمدنحكوماتوعادتالاربع

نسبةهؤلاءمنوكان.أبنائهامنليسوادخلاءامراءفيهاالحكمواستلم

وشكلواالاكَاديأحصرامنذقوينجتكلتأسَّمواالذينالحيلامي!منقليلة

دومأءكأفواذلكههـمعولكتيةالسومر-الاكَاديةالامبراطوريةمنمقاطعة

الامراءهؤلاءمنالاوفرالمدداما.شخصيتهمعلىيحافظونكيف

سامب"كموجةالبلاددخلواثمالصحراءاستوطنواالذينالبدوالىفينتسب

الملموأسماءباهجتهمالاكادييرْأيالشرقييرْالساميينعنتميزتجديدة

.الفامبلادغرباستوطنواالذينالكنعانيينالىأقربكانواولكنهملديهم

الغرإيهوالساميةالعيلاميةأيالاجنبيتينالقوتينكلتااستخدمتلقد

انرالؤ!وهكذا،ا)قادمةاصو!ميةاأ،ء!لأعحاكمنطلقاليهاالمدنأقرب

الغربيونوالساميون،لارزا"القديمةالشمسإلهمدينةمنالحيلاميون

.الفراتأواسطعاىالواقحةماري؟عفار،ممدينةمن
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منالتوسعليرغبةوأشدبأساأعظمالفربيونيون4الساكاناقد

الحال?ماهيالصحرايدمنالمتزايلبشراالمددعلىيحملونانوكانهملميلاميينياا

هيلفتهمجملبمقدورمميكنلموإن.البدو-ةالقبائلجميعالىبالنسبة

،كبيرةكانتاْنهابدلاالعسكريةقوتهمفانالنهريرنبهيئمابلادفيالائدة

حتىماريمنخلهالمهالمحلادعلىالسياسيةالسيطرةءنمكنتهمبشكل

وبمدئدْ.وماريوبا.لولارزازِن-إيفيالقيادةزماماشلموالارزا.لقد

الحروبويشنودْالاحلافويقيمونبينهمفيمايتخاصمونأخذوااَشورفي

العيلاميودْأيالطرفانوجدلقد.التامةالميطرةالىلاطوصبذاككل

تقربباسنة002-015بعدوحمورابينز-ريمفيالغربيونوالساميون

الاقوىاْخيراتمكنصىالداهيينالحكمورجليَالبأسالئنديديالقائدين

وزهاءوحدةقصيرةلفترةولويعيدأنمنالبابليص!ورابيوهومنهما

العالمية.الا!ادية-السومريةالامبراطورية

يهولىالثلائةللقرونالسياسيالتطوراننجدبالتفصيلالامرتتبحنااذا

الدسائسوالمؤامراتمنطويلةسلسلةالايكنلم،.مقنيةالثاالألفهذهمن

إرًا-إشبيانتهززِنْ-إ.شعلىاالفضاء.إتمأنوقبلالجدد.الامراءبين

مدينةعلىانصارهمعليستوليالفرصةماريمدينة!نالغربيالسامي

ومن.نيبورمنوالقريبةبابلبلادوسطفيالواقعةالصغيرةزِن-إي

حتىالجنوبيةلأراضياقاصيمنكبيراجزءاواحتلخاطفاهجوماقادهنا

انهالاالبلادفيرجلأفوىيمتبرإرءا-إشبيكانالواقعفي.اوروصل

نوم-نبلايسمىاَخرغربياساميالأنذلئهبالسلطةالاتمراديستطعلم

ذلكومع.فيهاأقدامهوثبتوضواحيهالارزامدينةعلىانتصرقدكان

خلفاءأوبمةصودطوالالبلادعلىالمطلقةبالسيطرةنْز-إياحتفظتفقد

الامبراطوريةوحدةوكأنبداوبهذاسلالتهمنانحَدروا؟إرءاإشبي"ل

علىلإعتمادبفضلوذلكجديدمنتحققتقدالاثادية-السومرية

اله!مىإر،1-إشبيخلفاءآضركانلقد.ماريفيالغربينِالحاميين
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.أخرىحاكمةعائلةنهمكاأت-ل!كاردنهاالاءرموقامثسءا"عشتار-"ليبيت

الغريةالساميةالمائلاتهذهقوىانصهارمدىيبرهنالذيالدليلان

اسطورةفينحدهالقديمةالاكَّادية-السومريةالحضارةبوتقةفيالحاكمة

إلًيل-المسمىحكامهاأحدثخصيةحولتدورتاريخيلْصفطابعذات

سابقارأينالقد.نْز-إيمنإميتي-اإرالملكبستانيكانالذيباني

.السومريللشحبوالسياسيةَالدينيةالحياةفيالسشةرأسعيدأهميةمدى

الحياةإلهصراعبحدوالدولةالاكونفيحديدمنالحياةانبعاثعيدانه

تمثلالتي،تيامات،مقدمتهاوفيالأسفلاللمالمالفوضىقوىضدوالنظام

بتوزيعإفيلوإمامهاالآلهةبطليقومالسنويالعيدهذاوبمناسبة.البحرماء

.الاسوارخارجممبدالىموكبهاويسيرالآلهةلكبارانجماعأويمق!دالحظورو

أدوارهماوالعبدالسيدوتبادلمنهاالاجتماعبةخىالنظمجميعو!ترفع

لرجليسمحأنلنفسهوينذرعليائهمنينزلأنالملكعلىيتوجبوهكذا

لتل-!نيهبستامينهيإ-ارإجلمىأماوعند.قصيرقتلوشهعلىعريجلسأنديعا

باني-اليلاحتف!ثمماتفجأةالاعيادهذهمثلفيالحر!ركرسيعلىبازئي

عاما.24طيلةالحكمقيادةمنتمكنوبالتاليالشرعيالورشثوطردبالمرش

أجنبيةشحوبالىووصلت،القرونعبرالاسطورةهذهالاجيالتناقلتلقد

فقدتأنإسدولاكناليونانيينالرواةأحدطريقعناوروبافيوانتشرت

الحقيقي.مغزاها

الأضوعلىالشينعشراتبمرورتتحاظملار!اسلالةقوةأخذتاقد

تكاثرتفقدوهكذانْز-إيفيإرءا-إشبيسلالةصكمانتهىأنمنذ

كالارزا،و؟نْز-إءبَ"بينعمثرالتاسعالقرتخلالوالمنازعاتالحروب

الملاكيةعلىفثئركثرَللتمردواستغلوهاأخرىمدنأمراءمنهااستفادالي

اوروكحاولتالجنوبففي.بهممستقلةسياسةانتهاجوبالتاليالحليا

يتمتعانكاناحكامهامنحاكمينيدعلىالتحررالقديمةالسومريينعاصمة

الشبرقوفي.،كاميل-زِنْ،و"كاشيد-كلنْ"هماساميينباسمين
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الحدودمناطقاحدىمابوك-كودورالمسمىالحيلاميينايأمراءأحدتزعم

اسمنفسوهوبال-ياموتوالمسماةالفرييةالايرانيةالجبالفيالواقعة

الحيلامية.الدولةفياللامعةالوجوهمنالاميرهذاويحتبر.والده

نأبعدفيماالاحداثلتطوربالنسبةأهميةتقللاالتيالامورومن

تتزعزعبدأتونواحيهاالصغيرةبابلمدينةعلىزِنْ-إيسلالةسيطرة

أميرانفسهاَبوم-سومواسمهغربيساميأميرنصبحيثفشيئاشيئا

للامبراطوريةالحقيقيالمؤسسهويكنلمانهالا.شؤونهابادارةواستهلعليها

حكمث!الذيايلو-سومولاخلفههوبلمبزدوكالإلهمدينةبابلفيالبابلية

كيشالمجاورةالمدنأمراءمنافسيهعلىالاميرهذاتغلبلقمد.فيهاسنة

أيضاوربمازنْ-إيأميرعشتار-ليبيتمثلكانانهويبدووكاسالو

الاسسوضعقَد،اشنوناأميرلاما-بيلاعوزمنأمنهأقدماَخرأميرمثل

للتشريع.ىالاول
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اثنجارية6نهاومستسر!ديمةألاش!وريةلامبراطورية-ثاليا

المحليةأ!يدللتآكحامية

حكمضعفمناستفادمنأولكانواالاَشور.اكنالمدنأمراءانيبدو

أمراؤهـ!كانأنفبعد.كالارزا"و"زنْ-ِإي"في"الملوكملك)ر

أسسوا،الاكادية-السومريةالجنوبلامبراطوريةأتباعاسابقاالمحليون

منطقةووسموامستقلةمملكةشوم-يإروابنهشوما-إلوصدمنذ

دونيحدثلمهذاانإلا.والغربالشرقونحوالجنوبنحونفوذهم

فييتجسمذلكعلىوالدليل.بابلفيالفتيالحاكممعاصطداموقوع

لقد.الاَشوريشوما-وإلوالبابليبوماَ-سوموبيننشبتالتيالحرب

ملكمعصراصمفيالقديمةالآشور.إ4بالامبراطور+بةيسمىماحكامرأى

سلطةننانعتاقعمليةمجردكونهمنأكثرالمجاورةالاماراتومعالملوك

شمرواقديكونواأنبدلاإذ.؟لارزالاو"زِنْ-اي"فيالملوكملك

لذلكوتاع!يدا.المريقةالاكَادية-السومريةالحضارةلواءصلةة؟نفسهم

غريب،دمعروقهمفي.إجرلمينا)تالوحيدينالملوكعصرهمفيكانوافقد

هذهملوكاسحاءجميعكانتفد.غربيساميأمذلككانعيلامي

شاروكينيسمىكانشوم-يإرحفيدانحتىمحضةا!كاديةالسلااة

الاكَاديةالامبراطوريةموسسالبطلاسمنفسهووهذا؟زارجون"

اصداءهرافقأنبدلاالذيشاروكينالاسمذلكنحم،المالميةالمظيمة

شوما-إلوقاللماذا:السؤالهذاأمامنفسهليجدالمرءان.سياسيبرنامج

شرقيالواقمةوالاراضيبابلمنكبيرةأجزاءاخلأنبحد،كتاباتهفي

بذلكيمنيألمترى؟المقاطعاتهذهمدنالى"الحرية"أعادانهدجلة
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فقدالوطنيةا)وجهةمن.؟الغربيينوالساميينميين9ا)سياحكممنحررهاانه

كذلكالمبدأهذان4قأانطه9ويتصرلمحوايفكرواأناَشواِأمراءحقمنكان

بهاينطلظوتعالمية4اهـراطور.إلانشاءخططواانهمأيضاالمحتملمنفانه

نامنارغمبا.ذلكعلىدليلأفضلالاشاروكإبئاسموما/اَشورمن

فينرىأنأيضالنايجوزلاقدكذلكألقاةهمفيإمديظهر)مذلك

الصغرىاَسياوشوراَبينندْاكاَقائمة؟انتالنيقةالوثبالتجاريةالحلاقات

منالصديدعلىعثرنالقد.خطتهمتنفيذعلىدليلاطوروسجبالوراءلما

الصغرىآسياشرقفيتبة-كيلخرائبفيالمكتوبةالطينيةالا)واح

تدا!.تجاريةلوثائقارشيفالىتعودوكلها،اليومقيصريةمنبالقرب

لحهـبءاشت،تقريباَخمسةأجيالمخلفاتمنبانهاعلي!االمدونةالاسماء

كتبتلقد.الاَشوريوزارجونشوما-الوحكمبينماالواقحةالفترة

وذلكالموظفينكبارباسما،تسمىكانتالتيالآشوريةباللغةالوثائقهذه

السنواتتمرفحيثوالاكَاديينالسومريينعندمتبمأكانماعكسعلى

العلاقاتأوثققيامعلىلدليلهذاانفيهشقلاومما،الحظامباحداثها

قياممنهنستنتجالاالمستحسنمنانهغير.المحغرىوأَسيااَثوربين

مقاطحاتها.احدىالصغرىسيااَفيهكانتوقتفيكبيرةيةشورآيةامبراطور

علىدلتقدتبة-كيلفيتمتالتيالاثريةالتنقيباتاَخرانالمحلومفمن

سلالةعصرخلالتألسستقدالتجاريةالمراكزتلكتكونأنالمحتملمنانه

تبة-كيلصدينةضمنالآشوريونالتجاريسكنامالىذلكاضافةالثالثةاور

الصغر!أاَسياانولو.حمايةكلمنمجردينكرعاعأسوارهاخارجالل

بدفلا،القديمةالآشور.إةالامبراطوريةنفوذمنطقةالوقتذلكفيتتبع)م

الىالمؤديةلطرقايةصماتستطيعنتكابحيث)قوةامنيةاطورالاهـرتكونهذءأن

يكون.قدوماريالشامبلادشمالعنالغربيينالساميينصدوبالتاليهناك

الملوكرغبةفيمممنالصغرىاَسياكنوزالىالوصولوراءمنالهدف

كانلقد.الحالميةالاكَاديةالامبراطوريةلحكامكورثةبالظهورالاَضوريين
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أعظمالصفرىاَسياشرقفيا)واقحةالمدينة،خندا-بوروشالىاسبورا

الذيالآشوريالشعببمقدوريكنلم.الكبيرالاكاديللفاتحفخر

اَسياالىالمؤديةا)ضجاريةالطرقعلىالابدإلىالمرافظةنسبيآقليلاعددهكان

الآشوريةالامبراطوريةاستقلالانهىالآشوريشاروكينوفاةإذ.ىالصغم

خارجيتانقوتانكليهاتتنازعمنطقةنفم!!ااَشوروأصبحت،جديدمن

الغربية.والساميةالحيلاميةهما
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بئاه1ومابوك-كودور.الميلاميةالسيطرة-ثعا

((نْزَ-رثم)أ3((نزء-أدارو))

ينقلبقدالشرقوكأنق.معث!رالثامنالقرنخلالالامرأولبدالقد

ت!إ:لم.النهرينا!نمابلادعلىالسيطرةأجلمنصراعهـجمافيالغربءلى

نذاكاَكالْتالي،سوزاالقديمةْالحمدودحاصْنرةالىبذلكمدينةالحيلامية

-كودورالىذلكفيالفضليمودوانمامقاطحتهابحدودمكتفيةمسالمة

لقد."نْز-ريم"و"نْز-واراد"4ولدتاىواالذكرإقالسامابوك

بلادوبابلَالمسماةعيلامبينالحدوَدلمنطقة(،أب"!وكما-كودورغزا

نوم-نبلاسلالةسقطتأنبمدلارزاالاياممنبومفي"بال-ياموت"

حدد-زيلِّييملوكهااَخرممزل،أخرىصعْيرةدولةْأيديفيالضحيفة

لارزاعلىملكاابنهونصب،لارزالممدنجةحاميآذلكبمدنفسهواعتبر

.بال-ياموتفيالملكهذاإقيبينما

عيلاميينسلشاك-سمتيوأبيهمابوك-كودوراسماكانلقد

القمر(إلهزِنْخادم)ويمنياكَاديأنْز-واراد-ةيدهاسمكانبينما

مدينةفينْزممبدبسخاءوسعفَعلا.فمثلاالملكهذاأعمالويظهرماوهذا

بملكنفسهلقبَوفمد.الإلههذاكاهناتكبيرةأصبحتأختهانحتىاور

القديمةالسومريةباللغةأيضاكتاباتهودويىَنواكَادسومروبملئهلارزا

منذاليهيصَبوكانماكليحققأندونباكراالمنيةأدركنهلقد.المقدسة

لصرح31بناءتابعزنْ-ِريمالاصغرأخاهانالا،أبيهبمساعدةالبداية

الملك.هذااليهإصبوكانالذي

تحقيقعلىالسننِنعشراتانقطاحوبلاجاداالوريثهذاعمللقد

الامبراطوريةسابقاتثكلكانتالنيالبلدانتوحيدوهوألا.هدفه
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إضوجيهاليهاالوصوليستطعلمالتيشياءألاان.الاء!ادية-اءصو.ءريةا

،حصلمجتممينأعدائهوصخاركبارتحالة!ضدوصاعقةقاححمةواحدةضربة

.صغيرةمناوراتكارإقءنوصصأنءلميه

كماالشرقمنالفروريةالحمايةْمابوك-،ودوروالده41أمَّناقد

؟إنتالتياوروكل9اخامنالزمنمعتمكنوإهذاقبلمنلاخيهحتهقها

من.إختزعبمدهاوأخذالاستقكلمنبشيءالوفْتذلكحتىتتمتعةقيتقد

ايسنهاالا.سلطتهلىاويفبرهاالاخرىتلوينةالمدزِن-إيسلالةيةامبراطور

فيالاجنبيحكمهاقامة،وررةولاول،لهتحقققدكاناذافيماالميؤكدمن

-يلسومراوجوداافيخرحصناَء،ىبذلكقدقضىإممون4أاهـذاومحنىثورآ

نْز-نارامهوخراَبالصمخطأيردنْز-ر.امانإسمالمعلومت3.والا+ادي

انملَكيكودْهذاأن!!كنوقتفيخَاصة،إينالآثورالماوكأسماءاوا"حفي

،زنْ-إيمدينةشكزوالد-صكريةمنجزاتهأعظممنو!ان.شو!اَؤي9)4خا

اسَتطاعلقد.لارزاملكجانبالىالبا،دملوكأوليعتبرملكهاكانا)خي

صععلىسيطروليذازلْىْ-ِإبم!مدينةاحتلالسنة32دامحكمبمد

قائدازنْ-ِريميكنلم.الصمغيرةومقاطصاتهابابلإإستثاءالبلادأجزاء

الحياةعصب،الاقنيةبحفراشتهر3صاحاإضاأكانبل،وحسبفذاحربا

الحيماةزلْىْ-ِإيسكان"منح"كماالممابدوإصناءالبلادالىبالنسبةْ

الأميرشخصفيوجدتقدالنهرينبينمابا،دوكأنبداوهكذا.والمساكن

منالسنينعشراتبمدالسلاملهاحققالذيالحاكمزنْ-ريمالعيلامي

بابلفيالمستقلالوصيدالملكأنحخى.اهـومريينوالانقساَمالضحف

والدخولزِنْ-ريممخاصمةعلىببدوكمايجرؤلمموبليط-زِنْ

رابحة.حربفيمحه
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البابليحمورابي-رابعا

وزيمريايملأولحدد-وشمشيزِن-ريموخصمالحربيالقائد-آ

وهوزفْىْ-ِريمعاشهكذلك،التار..خفيالاحيانأكثريحدثجما3

للوصولبدْلهاوالتيولبلادهلشخصه.الكبيرةجهودهثمارقطفيستطعلمانه

صمورابيابنهواعتلاءإلميالباموبايط-.نْ\ءوتباذ.هدفهالى

رجل-زنْ-ريمؤبديمنالثمار.إختطة!أنملموساأصبحالعرش

.اوروكملكومريالسى"اثبنيزلوكال"ا-صصلحما3وذ)كمنهأعظم

الأحداثلهذهال!اهريالتوازيهدْافييبدوماعلىيكمنأنويمكن

زاجِّيزيلوكالالسومرياناوالقدرم!ازلمرع؟ان.ء.ءيقمعخى

الشذوذذلكمثلشأنههذاإن.ا!كَادية4امهرامحاورإقيامفكرةحقق!د

فيووجودهمالغربيينالساميينتوغلعلىاجىةافلاتملوأيضاالتار.إخي

عيلامية.سلالةمنحكاميدعلىالنهربنبينمابلاد

الذيالوقتفي،الضإيالساميأصلهعلىاع!دقدحمورابيانيبدو

التاريخعرفهاالتيالمقدسةواكقاليدبالعاداتالعلاقاتأوثقعلىفيهحاف!

ملوكأسماءجميعجديدمنأصبحتوهكذا.الاكَادي-السومري

الزمن.منطويلةلمدةمهملاالتقليدهذاكانأنبمديةغرساميةسلالته

بنيمنالمحليينالملوكعطفكسبعلىيساعدهلم،هذاحمورابيموقةطان

جلدتهبنيمنصكامضدأخرىبحدمرحلةيكافحأنعليهوجببل،جنسه

-سومريأصلمناقدماءاالبلادسكانضدأبضاوكذلكعنهأصانبأو

حمورابيوكأنللبمضب!االمرشاغلائهمنسنينسبعإمد.3يا!اد
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بالفعلاستولىقدكانلأنهزنْ-ِريمالأكبى-خصمهعلىءاجلاسيقضبم

الواقمةالأراضيمنعديدةأجزاءوضم"اوروك"و"زنْ-ِإي"على

منسادقديكونأنيجبلذلكونتيجة.دولتهالىدجلةمنالشرقا)ى

فهشاهماحسبالبلادفيالمتمددةالممالكبينالقو!أتوازنمننوعجديد

وآنبدلايانهالتوازنهذاحصلوقد.وءملتناالتيالوثائققسممن

ضدزنْ-ِريمجانبالىواشنوناوآشورماريفيالصغارالأمراءيقف

بطشه.منخوفاوذلكإيحهورا

لحمورابيالرئيسيالخصمبقيزنه-ِإيمنزنْ-ِريمدطرْبمد

سقطتقد(تقريباق.م-0175)عاماثلاثينقبلكانتالتي،اَشورفي

هذةرحللقد.الأولحدد-شمشيهوغربيساميحاكمبيدمرةولأول

كشفتالتيالطينيةالرقمالينانقلتهاأخبارتقولكمااَشورالىتير!امن

بولوكابكا-إيبوهاأما.الفراتأواس!فيماريفيالأثريةاتالتنقبعنها

صاكمةكانتالتيالسلالةمعنزاعفيذلكقبلدخلقد؟ممونوأنالابدؤل!

منطلقامنهاليجملاَشورمدينةحدد-شمشياختارلقد.ماريفينذاكاَ

بينمابلادعلىالم!اطةتزعمالىوطمحماريفاحتلامبراطوريتهلتأسيس

تقليدعلىهذاطموحهبنىانه.الاألقابهمننعرفههـاوهذاكحمورابيالنهرين

القديمةالآشوريةوالامبراحلوريةالآشوريزارجودْالىيعودمتوارثاَحْر

امبراطورية،المالميةالاكاديةالامبراطوريةالىوكذلكنتوما-إيعهدفي

نفى4الأولحدد-شمشَياقبلقد.الاكَافىيوزارجونزنْ-ِنارام

نصبالنفسهواقامالحظاميينوالاكاديينالسومركالملوكوذلك(!إلِّيلوالي"

بقدمهيدوسوهو،عليهنفسهمملالحاليةماردنضواحيفيتذكاريا

التيالصورةفيزِنْ-ناراميفحلكماتما!ا!المرالعدوصدرعاى

الىاذأصدد-شمشيسلطاناقدِلقد.التذكارينصبهعلىفيهايظهر

تقولالتيماريرقمنصوصمننسمحهمايوافقوهذأ،اصامابلادشمال

هذاحدث3وقد،ماريفيملكنائبحدد-يسمخالثانيابنهعينانه1
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منابوهقاومهاالتيالسلالةتلك،مأريسلالةمعءساعنتيجةبا)تاع!يد

انجزهاالتيالبناءأعمالعن،صدفةوصلتنا،أخرىكتابةوتخبىهـنا.ة:إ"

عباداتفيخاصةمكانةاخلالذيالأصلالاكَاديداجانالإلهسبيلفي

التيرأسهمسقطتيرقامدينةفيالأبنيةلهأقاملقد.الغربيينالساميين

علىاذأحدد-شمشييشكل.ماريمنالشمالالىالفراتعلىتقع

اقتصرتالذيلعجوزا"نْز-يمر"فيتبسملذيامنأ؟برخطرأبيصءورا

معيبدوماعلىوأقامالَضيقةالجتوبيةالسهليةالأراضيعلىبمدفيمامملكته

وفاةتحديدالآنخىيمكنلا.سنواتلحدةطيبةعلاقاتحمورابي

تحديدأيضايمكنلاكماحمورابيحكمسنيحسبالأولحدد-شمشمي

نأيجبموتهانالا،لهامناوىهخصممنبابلفيهتخلصتالذيالوقت

يدعىملكالأن،طويلبوقتزنْ-ريمأسرقبلبالتكيدتمقديكون

شمشمي-"لعدواوكان،الوقتذلكَفيماريفيموجودأكانيليمزيمر

حدد-شمشيابنيكونهذاوعلى."نْز-ريم"لوحليفا"حدد

الدني!االىوالدهانتقالبعدماريحكمعنَتضلىقدحدد-يسمخ

فلمدا!ان-إشمياَشورفيعهدهووليالثانيابنهأما.الاَخرة

وبمد.ماريسقوروبعدطويلةلمدةاستقلالهعلىالمحافظةباستطاعتهيحد

ريم-انولوالاعداءعلىيقضيأنحمورابيعلىالسهلمناصبحكلههذا

وماريواشنونارأسهمسقطوضيلامبال-ياءوتحولهلفقدكانزنْ

السنةفيعليهوانتصرالتحالفهذاعلىقضىحمورابيانالا.أَيضا

وهرب،لارزاعنللتخليزنْ-ِريمفاضطر.لحبهمهوالثلاثينالحادء4

عاماه61حكمقلىكانانبعلىوأسهصمورابيلحقهحيثرأسهمسقطالى

أحرقثمماريفييليمزيمرعلىحمورابيتغلبهذامنعامينوبحدوأ%يرا

.ضدههناكقامتانتفاضةاثرذلكبمدوقصحرهاماري

قائدكبرصدفيجديدمنالنهرينبينمالبلادالوحدةعادتلقد

بقواهبمالفربيونالساميونالوحدةهذهوحمى.عصرهأنجبهوسياسي

الاكادية.-السومرية
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السلاموداءببةالمنقذ-ب

الواسطةانت3بلالهدفهيحهوراةيو!؟وحاتحروبتكنلم

امبراطوريةالىالوصولعينيهنصبيضع)مفهو.أخرلىخ!ايةاىاالموصول

صدد-شمشي4حْصهقصد!اوكماالساميونالأ!اديونافصلكماعالمية

رةامبراطوركْياكَادوسومرإتوحيدابيحهوراكتةىوانما/قبلمناالأول

بيكانصوراالواقعفي.لثةالثااورسلاأ،ملوك4البتطلعياتا)ض!لإإواحدة

بال-إموتإوأصبحتسوباربواشماليةااليلمدان!نأص-زاءاحتلقد

ملكنفسهيلقبأنبامكانهصاربحيثامبراطوريتهمناقاليموعيلام

يسحقلا:يليبمااكصرأناشيدأحدبهتغنت)قد.نماالارالعالمجهـات

البلادومذلالماوككساعننهةْانه،الأعداء،القويَوالبطلالملك،-سورافىي

كما،المناوئينويحطم،الثوراتعلىويقضي،المقاوماتويخبهداإحادية

مثاليةصورةنصبءجت-4وضعيكونأنالا"!نا".لاإفى!لينمنصورةيحطم

حيثلناخلفهووحيدكبيرتمثالمننسفرئهاالتيالملكيةلمفهومجدإدة

انظر"الشمسإلهااوصا.إومنفذكراعمنص"يتسلموهوء،يهلْفسهمطل

بينماالتمثالمنالدلويالجزءالمشهدهذاثءل."31رقمصورة

العالمفياشتهرتالتيمسلتهمنالباقياجزءاشريحتهنصوصبخطي

اْيضا.حمورابيءقيدذعلىوخاتمت!امقدمتهاأجزاءبعضتدلناوالتي

الراعيئمنصبوبينالعا)محكمفيالا*طديةالنظريةبينالمقيدةهذهتوحد

مبدأأيضاهذاكانلقد.الآلهةقبلمنالسومريينللابلوكئمنحكانالذي

يضأ.أياجودجليةةربصووبعدفيماعنهعبري)ذاوشيجالكاجيناوكاروألمصلحا

-السومرياضاتيحْاقمةبنفسهححورارثيتوجفقدالحقيقةهذهوبفضل

3ادْلق!د.وسياسياحضار.باالبدايةمنذتضادفيكانالذي،الاكَادي
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بانيالوقتوبنفس،الأربعالحالمجهاتوشحوببلدانحاكمأيضاءو

الضعفاءوحاميالسوداءالرووسذويالناسوراعيالتقيالمحابد

فيفقطيحللمالذي،بابلمدينة41وإإ)ههمردوكانوكما.والمظإومين

جمعبلالسومريينصدفيالآلهةأميرالحجوزإلِّيلمحلالا؟!وتيالمجمع

بناءأمنأرضيسومريإلهوصفاتالاكَاديالشحسإلهصفاتبينأيضا

جديدادمجاإيحمورا!د!يالبابليةالحضارةكانتكذلك،"ايا"

باعثاكبرصورابيكادْالدْيالحضاريالاكَادي-السومريللتراث

والركأ"الشعورعنتنمقانونهبهاصد"رالتيإيحمورامقدمةكلماتان.له

السنين:اَلافدامالذي،التطورلذلكوحصيلةخاتمةالىالوصولفي

السماءسيد،وإلتل،الأنونَّاكوملك،الكبيرنوماَصصرعندما"

ايا؟"بنمردوكفيجميعاحصرواعن!دما،البلادأقدارومسيِّر،والأرض

،السماءاَيةأكبروجعلوه،الجميعفوقهيالضي،الإا"قوةالأكبر

،المعمورةأنحاءجميعفياسمهوكبروا،بابلصدينةالعظيمباسمهوبثمروا

،والأرضكالسماءثابتة،الدعائمثابتةخالدةمملكةالكونوس!فيأقاموا

الشريفأ،الأمير،لحمورابيأوكلواالحينذلكفي.ذلكلهوأكدوا

والقضاء،البلادفيالحقباحقاقإيحموراأناكلواليأو،الآلهةخادم

ذويوابراز،الضحفاءحقسلبمناأقوياء1ومنع،والأنجاسالأشرارعلى

وإلِّيلاَنوماعلم،البلادانوروأنالشص!كشروقالسوداءالرؤوس

."إلِّيلداعيةاراعياحمورابيأنا،بالخيرتيمناإسميإالناس

صمورابييصةءعتفىمازِنْ-ناراممبدأمنشيئانلمسبانناونمتقد

القويالجاموسأوالأءداءرهـجةأوالأربعالمالمجهاتاعصاربانهنفسه

يومفييكنلمأنهالا.الحكمةوعالمالملوكإلهوانه.الغضبشحنةأو

كمالنفسهمحبدببناءليامريقدملمكمام!"زِن!-نارام"!إلطالاياممن

تاجأقطيرتدلمانهذلكالىهـوبالاض!افةمثلااورفيزن-ِشوفعل
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أنهإأيضاونمتقد.الالوهيةباشارةمصحوبااسمهيكتبولمقرونذا

منحهقدمردوكبأننفسهعنحمورابييقولعندماجوديانسمعوكأننا

الجمرحصيلةيكونأنءنأكثرحمورابياننجدانناالا،الراعيمنصب

الوقتذلكفيهيرىالمرءأسصبحلقد.القديمينوالتسل!الملكيةمبدأ!ن

الذيوالدماريلأهليةوالحربالداخليالتفككمنزمنبعدالمنتظَرالمنقذ

محققاالغرضلهذاالاَلهةأرسلتهوالذي/السنينعشراتطوالالبلادعلىمر

ثريعته:ملحقخاتمةفيوردوقد.للبشروالسلامالرفاه

الكامل.الملكحمورابيأنا

إلِّيلأمدانيلقد

،السوداءالرؤوسذوي

عليهم،الراعيمنصبمردوكوسلمني

عليهم.لئنأا!نلم

حضني،فييديأضعلم

،الرفاهأم!كنعنلهمبحثتلقد

فوقهم-يسطعالنوروجعلتالشدائدعنهمخففت

وعشتارزابابامنكلاياهسلمتنيالذيالماضيبالسلاحقفيتلقد

كنصيب،ايااياهمنحنيالذيوبالفَهم

مردوك!اعززنيالتي،وباقدرة

واااسفل،الأعاىفي،اااعداءعلىقضيت

،المحا،درخاءلصالحالمقاوماتأخمدت
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،المروجعلى(بسلام)يبهجونالحفرالناسجحلت

اليهم.يماتيالخوفومنمت

الآلهة.كباروأوكلني

إلراعي،ناأهكذا

عادلة،وعصاهالسلامةعلىيحاف!الذي

المدينة،مغدأبتسعالجميالظليان

.واكَئادسومربلادسكانمحتضنأوأخذت

.الرخاءحظهمكانوبحيويضينشاطيوإواسطة

.بالسلامبهموأهتم
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وأ،نطبيقاسقبلةا-ب

اسلوبهوبينالقديماثسقافيصاكمأفيمبدأبيننفنارنأنبمقدورناليس

عنهوصلتناالذيحمورابيعندالحالهوكماالمعتنقالمبدأهذاتطبيقفي

إفىءَينام-زنالىوجههاالتيالرسائلمنكبيرةمجموعةشربعتهعدا

منالعديدالَعهدهذاعنالوقتبنفسأيضاووصلنا.لارزافيواليه

اورسلالةعصرمنمثبلموتها-شبهالتي،وال!ائونيةالاقتصاديةانوثائق

فين!دولم.واحكامهالفعل!نيالتطبيقمراقبةمنتمكنناوالتيالثالثة

اكادْسواءالنهرينبينمابكدفيكماالوثائقمنالعالمبلدانمنبلدأي

وحتى.أخرىؤانونيةمسألةأيةأوالتبنيأوالتجارةأوالزواجحولذلك

كانتالتزويرمن،الطينيةالالواحعلىالقصبإقلم4المكتوإ،الوثائقئحمى

الوثيقةمراجعة4مهيسهلمماالنصعليه!يكتبالطينمنبغلافتغلف

الأصليةالوثيقةعنالكشفالىيلجأولا.التزويرمنعليهاالخوفدون

المغلفة.الوثيقةبذلكتفحصحيثا)ثد!دالخلافحالاتفيالا

وهيالكتابةفنتوافهمنا)خطيةالوثائقهذهمنالاكبرالجزءيمتبر

الوثائق.ملفاتوتكديسالبيروقراطيةحبالىالشرقيينميلعلىتدلبالتالي

بالاضامْة،بالحيويةاشباعأل!ثرفانهاينامإد-زنْالىحمورابيرسائلأما

الايوجدولا.الخاصةالملكيةعقيدتهصفقعلىَبرهاناتشاكلانهاالى

يمكنالذين،واوغسطوسالكبيرشارلمانمثل،العالميينالحكاممنالقليل

الأكيدوشعورهمشيءباكلواحاطتهمالدؤوبللعملبحبهمبهمقارتنهم

المجاورةزنْ-ريمبلاداَلهاتبارسالحموراييأمرلقد.بالمسؤولية

السفنظهرعلىَبابلالىوصيفاتهنمعبال-ياموتبلادوألهاتلعيلام

اسمهطحاناشتكىأنحدثكما.واحسانبأدبمعاملتهنبوجوبوأوصى
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منهاغتصبقدعيلاتي-عليواسطالشرطةمفوضيأحدانمدعيالالوم

فوراالتحقيقإحمورابيأمرلذلكونتيجة.الحبوبمنضلهمحصول

اذاالشرطةمفوضمعاقبةوطلبمحقاكانمااذاالطحانعلىا)ضمويضوعللب

معالسنويالتقويمصحةعلىبالمحافظةاهتم.لقدللذنباقترافهثبتما

بابلالىالضرائبارسالبوجوبدوما.إذكروكان،انتقاليشهراضافة

بنفسهالدسكريةالخدمةمنالناسيعفيكان.لذلكالمح!ددا)شهرفي

اهامالأمركاناذاولاتهويوبحْتصمفاا)خدمةالىسيقواقدكانوااذافيما

الاداريةالطبقةأفرادتستدعيلماذا...":احدهمإ)ىله!إبةفيوردوقد

غير،عليهأقلإمتالذي،العملفانولهذا؟المشاةصفوففيالخدمةالى

الذين،الاداريةالطبقةأفرادالآنبمدتستدعيألاعليكيجب!شرعي

ازدادوعندما"!المشاةصفوففييخدمونلافهم؟اداريينيبقواأنيجب

هدْاوأصبحاوروكمدينةمْيتمرالتيالأقنيةاحدىفيالطميتراكم

مْورأيرسلبأنإدسِينام-نْزحمورابيأمر،الفنحركةيهددخطرا

البناءأعمالفييساعدونكَانواالذينالاثقالصامليهذافأرسل،مانجمدة

ولالهاالبحارةوتأمينالشحنسفنببناءتهتهصكات)قد.لارزافيالهامة

كاناذوالحامةالخاصةالحياةمجالاتجميعفيعنهغريبشيءيوجد

تسمحالذيالوقتففي."الأبكوا!ادسومرأولاداحتضن"قدعمليا

مشاكلعلىنظرةنلقيبأنإدصِينام-نْزالىحمورابيرسائلفيهفا

دنايظهروالمحكومالحاكمالىالنسبةوأهميتهاَالحقيقيةالصوميةالحياة

.بدورانماالأقلعلىمنهاجزءأأوالشهيرةحمورابيشريمةانأخرىجهةمن

تتغنىلا.الفدليةالقانونيةبالشؤونلهاعلاقةلانظريةعقائديةأمورحول

ملكيةيمديحشمريبقالبصيغتالتيا)صريمةهذهنصوخاتمةبدايةفقط

،مردوكلملكيةموازيةكانتوالتي،والبشرالآلهةمحسن،حمورابي

بالاضافة،الحقيقيالقانودْأي،الشر.بحةهذهمنالأوس!المقطعجسموانما

الارجحعلىلأولىبالدرجةايضاجسمفيهنونالفوتسجيلجمعإلى

ممينأ.اصلاحأ
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الشريمةْ:موادمنكثيرفيؤارقةكحكمةالضحفاءحمايةوردتلقد

اليوميةالاجرةوتأمينالمتراكمةالديونمنالصغارالفلاحينحمايةيجباذ

تأمينجانبالىوضرائبهاالفوائدحددتكذلك،اليوميينوالعمالللحرفيين

كلههذايكنلم.مردوككاهناتمنفئةأيضافضِّلتكماالحينيةالقروض

وصلتناالتيالحقيقيةالقانونيةفالوثائق.القانونحددمامثاليةمبادىءالا

نانرىاذ.بهاقضتالتيالأمورفيالقانونهذاونصوصلنفقلا

وفقالتبنيوجرى.القانونموادتخالفالتأجيرومردودالانتاجضريبة

ماولحد"اجتماعيةاهدافاجزئياقصدقمدحمورابياصلاحان.أخرىقواعد

النظموتكبيفوتنسيقجمعمرةولأولحقاارادلقد.أيضاسياسيةأمووا

بينمابلداندويلاتفيصدهخنىسائدةكانتالتيالمختلفةالقانونية

فيجميماصهرهاأيضاقصدكماالمتمددةالشعوبطبقاتوبين،النهرين

شهرةحمووابيقانوناكسبالذيالسريكمنوهنا.موحدةوقوانيننظم

لهمثمابهةقوانيننجداذ.لعصرهاللاحقةانزمنيةالقرونفيحتىواسحة

سبقتهنظمصتحدثفاروكاجينا.طويلبوقتقبلهوضعتالسومريةباللغة

سالمة،اليناوصلتمنشريعتهأجزاءزِنْ-إيمنعشتار-لبيتلناوخلف

يحملانرقيماننجدادمنبالقربالحرملتلفياكثشفسنواتوقبل

-إيمنليشو-شوالملكعاصرالذينااشنومنلاما-بيلا!اميرقانون

عصربعدزمنياصُنفولكنه-ءشتارلبيتمنأقمدميكونومذانْز

قليلة.بسنواتالثالثةاورسَلالة
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لم!نهع'1لةايلو-د

الاصلا!يةصفتهرغم،عظيمةتاريخيةباْهميةرابيحموقانونيتصف

يمكًنناكمابمالمصريةبالقوانينقيسمااذاموادهبينالتنسيقوضمف

وصلتناالتيلهالمحاصرةوالوثائقاهـسائلاالىبالاضافةذاكجانبالى

والمحائليةالعامةوالأوضاعالدولةتركيبعنواضحةحورةتكوينمن

والاقتصادية.

بميرمجتمعاالفلاحونالسومريونأسسحمورابيمنعامألففقبل

كلفيهاشكلتوالتيالدينرجاليقودهاالتيالدولةاشتراكيةنظامعلى

شيئايملكلاالفردكانفقد.تامةوحدةوالدينيةالاقتصاديةالحياةمن

الدولة.يملكالذيالإلهلحسابالإ)4محثلهـنيدارشيءكلكانبل

الكهنوتيةوهماالرئيسيتينالإلهممثلسلطتيانالزمنمرعاىنرىوأصبحنا

وبذا.بمضهماعنمنفصلتينتنموانوالقصرالممبدأيالمسكريةوالقيادة

الكاهنبينوالوضيعالرفيعبينالفقير،0الغنيبينالفوارقظهورأيضاتحتم

السومريالدولةاشتراكيةنظاماضمحلالعلىساعدولقد.والحرةب

منقدمواالذينانفسهموالاكادت!ن،الاكَاديينقبللماالساميينتغلغل

المدنوسكانالفلاصينالىأخرىاجتماعيةنظمامصطحبينالصحراء

بحدالاكاديونفيمابونالمحارممهمجلبهاالتيئمثيرالغناتأيكنولم.يينالسومر

تأثيرمنبأقلوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةانقلابعلىالأجنبيةالبلادمن

نشأالذيالتأثيرمنضمفاكئرأوالجوتيينفيعهدحدثالذيوالدمارالنهب

تت!سبالتيالمحاربينحلقةظهوروعنواقليميمركزياداريجهازتكوينعن

حدثكماخاصةاقطاعياتارضاؤهااستوجبوالتيالغربيينالساميينالى

الرومانية.الامبراطوريةصدأواخرفي
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مركزيةادارةمنتصورها؟صمتطيعكصأحمورابيامبراطوريةتتكون

مدنالاقطاعيينجانبالىفيهاويوجدأوظةيناحلبقةالملكجانبالىتحوي

تاجر"!يرأسهاحرفيينوجمحياتشيوخمجالسفي!اوصفيرةكبيرة

منبورجوازيةطبقةفيهكانتاَتياا)وقتففي.الملكعميلبدوريقوم

تستأجرالريفمْيالفافىحيناع!ثريةكاتْالمدنكْيتديشوالأحرارالحرفيين

فيينتسبونالذين،الامبراطوريةجنودألَّةءلقد.الاقطاعيينمنالْأراضي

اقطاعياتمتحتخاصةطبقة،الناسعامةأوالفربيينالساميينالىغالبيتهم

الملزمينوحدهمهؤلاءوكان.لهاخاحسا!لكاتصبحأندونصصغيرة

ن2تدوأسماؤهمكانتاذاياحرارمنالمواطنيندون،الحسكرية!الخدمة

كانكما-الهمفبقيالاقطاعيينأكابرأما.الغرضلهذاالعشيرةملفاتفي

التي،المدناَلهةنفسهالملكجانبالىشكلوااذ،السابقةالمصورفيعاجه

وكهنوتهـاإدالمحاوبقيت.معابدمنيتبحهاوماالواسحةالاقطاعياتتملك

قوةأعظمتشكلكاذتوانماالبلادفيالأولىالد.إنيةالسلطةفقطتمثللا

الملكيةوهماالامبراطوريةفيالرئيسيتانالقوتانوتبارت.أيضااقتصادية

نجدهماواْصيانا،بحضهماإ!نالصراحفيواإحبدالقصرأيوالكهنوت

حمورابيأما.المشتركةمصالحهماحمايةسبيلفيبحضهمامعتتحاونان

منانوأىفقد،بينالغرالساميينملوكبينملئهأقوىكانالذي،نفسه

فكلو.المدنمختلففيومعابدهاالآلهةةالاهتمام.والتزاماتهواجباتهأولى

اريدوبناءومحيدنيبورفي،والبذورالقشورجامع"عبثانفسهيسملم

"نوماَ،،الرخاءومسبب،اورالىالفيضانباكأو،مردوكقلبومفرح

الدولة،اقتصادعمادالحقبةهذهخلالوالقصرالمحبدبقيلقد."عثشار"و

فيايامرعليهكانكماالدولةاكيةاشتيمحملةاَنئذيكوْ!امانهماالا

بهالخاصالقطاعضمنمنهماكلاتبعفقدذلكومع.السابقةالمصور

علىبالحفاروفقط،القصر"يكتفلماذ.محينة"افمتراكية،مبادىء

وصلتناالتبمالوثائقمنلنايتفحكما)كذلكاستخدمبل،جنودهاقطاعات
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صيدهنمتاجويبيمواالسمكليصطادواالبحرصادي(لارزامدينةلهن

صُنفولق!د.زراعيةحقولشكلعلىاقطاعاتأيضاومنحهم،4إلحسا

،لارزالمح!ب!دتابعينجميعاوكانواالطيورمربيمعالآخرونالسمئهصيادو

يكنلم.أولئكحقولمنتصرتينأكبرحقولايملكونلمراقبينويخضعون

بل،مهنتهمفيأحراراايماخرىالحرفيةالفئاتشأنشأنهمإثأالسحاكون

يخصلىبل،لهميكن)مأتصالهمفنتاج.للقصرأوللبهحبدتابه!نكانوا

الملكقطمانصوفأيضأيُقدمكانكحا،القصرالىتقديمهويجب،مكلفيهم

مستودعاتفيتحفطجميعهاوكانت.الأميريةالأملاكحبوبمحصولأو

هيكما،-هاالمتاجرةيقومونْبعمليةموظفونوبديرهاعليهايث!رفضخمة

الدولة.قواؤلبواسطةالأجنبيةالبلادمنالمصحتوردةللهوادبالنسبةالحال

والعقاراتالاراضيانالايينالغربالسامي!ينخاصةمزارعتوجدكانتنمم

التصرفلهميحقأندونلهملكاتبقىوالموظةينللجنودالملكيمنحهاالتي

لأبنائهم.توريثهايستطيعونبأنهمعلمابها

واللذين،ألإلهنائبمنصبوريثيوالكهنوتالملكيةاننرىوهكذا

فيالدولةباشتراكيةمتمسكتانالسومرياللوكالإدفيمنحصرينءانا

وأعضاءالشيوخيكونأنيجبهذامنالعكسوعلى.الاقتصاديةسياستهما

وضربواالمدناستوطنواقدوالحرفيينالمستغلينالتجاروكبارالمتنةتةالأص

فئاتفيانخرطواقديكونوالماذاهذا،النظامبذلكالحائطعرض

وأالاقتحساديالمحبدنظاماتباعارزلكنتيجةعليهمفوجبالمختلفةالاكهنوت

خاصة.أملاكلهميكون

البابلي،للمجتمعاَخرتقسيماحمورابيقانونمواددراسةفائبين

وصسبالمحبدولقصرارجالوألحرفوائفلوظااساساعلىيكنمقسماالذجمإلم

فيالحالعيهكانماعكسعلى،طبظاتعدةطويلزمنمنذيضمكانبل

يختلفونلاالذينوالمبيدوالخدمالاحرارفهناك:السومريةالإلهدولة

قوافينمنهملكلتوجدبل،فق!الاجتماعيةأوضاعهمالىبالنسبةبينهمفيما
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مواطنجسمأعضاءمنعضوأيتشويهان:المثالسبيلفملى.ة"خاع!ة

يُفتدىأنيجب(الرجلابنأي-افيلوم-ماربالبابليةيسمى)حر

أعضاءمنعضوتشويهأما.بالحضوالعضومبدأوفق،الكاملالجزاء1

الخدميكنلم.الماديبالجزاءفيفتدى(موشكينوالبابليةفي)الخدمجسم

يلأحرارأصدإلىاقتصاديابحياتهاتدينالتيالفئةتلكش!كلواولكنهمعبيدأ

الحاقيعنيذلكفكانمابمبدانسانيلحقهالذيالضررأما.القصرإلىأو

المالك.علىالتحويضيجبالحالةهذهوفيالمبدةصالكالضرر

الحرفةمنانطلاقاالبابليالمجتمعتظيماتعنحمورابيقانونيحدثنالا

عناصروأهماَخرعنأيضايحدثنابلبمفحسبوالطبقةعاعيالاجتوالمستوى

يأمنأفضل،عنهاينبئنافهو.القانونيووضعهاالاسرةوهيألاالمخفع

الىيقودالذيالزواجيتم.السابقةالعصورمنعنهاوصلنااَخرمرجع

والدالىبموجبهالحريسيدفعخطيشراءعقدتنظيمبعدالمائلةتأسيس

!ال!ازالمريسبيتالىمحهاالمروستصطحبوبالمقابل،المهرالمروس

يعودبل،لهملكايصبحأندونولكن،أيضاالمريسمنهيستفيدالذي

يكنلمواذا.الزوجةوفاةبحدالاولادالىأوا)زوجوفاةبعدالزوجةالى

عندالطلاقكانلقد!.الجهازسترجاح01الزوجةأبيقوم،أولادلهما

زوجها.منالطلاقتطلبامرأةبكلالنهرفيتلقىوكان،صحباينالسومر

القوانينمقابلهذهالاصلاحمحاولاتبعدحهورابيقانونفيريفاالاَنأما

بعضفيزوجهاتطلقأنالاَنالمرأةفباستطاعةءملموسأتق!دمأالقديمة

بهاتتالذي،!جهازهامحهامصطحبةعائلتهاأىاوتعود،الخاصةالحالات

يأفيزوجتهيطلقأنالسابقفيللزوجي!حقوكان.اوالدهمنمعها

فقدقدفنجدهالآنأما.مينةنصفلمطلقتهيدفعأنعلى/يشاءهوقت

ذنببدونالمطلقةلزوجتهيدفعأنعليهلي!اذ،الامتيازهذامنشيئا

لجهذلكعلىزيادةبلثمنهامنكبردوماهووالذيوحسبجهازها

ممينة.تمقةلهايؤديأن
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الاخصوعلىاخرىزوجةمنوأحياناوزوجتهالابمنالاسرةتتألف

وأولادهاشرعيةزوجةالئانيةالزوجةوتحتبر.عاقراا!اولىتكونعندما

الابيعترفأنالىاصارغيرايأمَةتنجبهماتيناالاولاديبقى.أيضا

أولاداالواحدةالاسرةتضمأنانىالحالةهذهفيقادماوهذابشرعيتهم

منهم.ارالاصجانبالىأصارغير

مشابهة!الارثوتحديدللاولادبالنسبةالوالدينضوقاننرىوبيف،

انجابعدمان.بالتبنيكثيرااهتمواقدالبابلييننجد،لقوانينناكثيرا

منلديهليْسحيثماديةخسارةفقط.يمنيلاالبابليالىبالنسبةالاولاد

العالمفيلروحهساقيأوفاتهبعدبذلكينفعهوانما،زهيدباجريعمل

شرائهمنبدلاماطفلتبنيعنتنحدثالتيالوثائقاننرىولهذا.الآخر

المصر.يذاتحودالتيالاخرىالدولةوثائقبينبارزامكانااحتلتقد
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والدينالقهـ-

المصورفيصغيرةصدينةكانتانتيبابلفيالأثريينللمنقبينئدرلو

لملكه،ودينيةسياسيةعاصمةبعدفيماحمورابياتخذهاوانيالسابقة

الملك،هذاعمرالىتعودالتي،المدينةطبقاتالىالوصوللهمفدرلو

البابلي،المجتمعمنالمخنلف!ةالجوانبعنأعظمانطباعق!كوينلاستطعنا

االسببإنءالرلمحدينلمودبهمرحتالتطورمنعامألفحصيلةكانالذي

المياهمستوىارتفاحهوالطبقاتتلكإلىالوصولاستطاغنناعدمف!

اصلارعنوالكشمف،الطبقاتتلكالىالوصولدونحالحيث،الجوفية

بليالبلمصر41آثارعنالكشفالاالعلماءيتمكنلملذلكم!المصرذلك

عرناالتيالالريةالمكتشفاتعلىكليانعتمدأنعلينايجبلذا.الحديث

صصورةيانفسنانلنكو،اشتشالي"و"اور،و(!ماري"فيعليها

الابنيةتل!ك،بابلفيالابنيةشكلكانكيةءولنملمإيحموراعاصمة

مردوكمعبدوهي،البابليالمجتمعفيرئيسيةع!واملثلاثةتجسمالتي

الشعب.وبيوتالملكوقمر

ياليالدمنطقةفيامؤضكشفعنهلعصرامنهذاكبيرااقليميامحبدانعرف

نا0(32رقمصورةانظر)لحشتاروهواشت!ثاليتلفي،بغدادمنبالقرب

ابي،حمورأعداءخراَقصرهونعصراالىهذايعودوالآنضنىنمرفهقصراعظم

وبالمقابل.افراتأواسطمنطقةفيماريفيزيمريلميمالملثهقصرانه

فياورممدينةأي،اورفيلارزا-زِن-إيبمدينةيسمىماتشكل

ومصانة.منعزلةسكنيةمن!مةوأقدمأوللارزا-زِنْ-إيسلالاتعصر

منافسياكبر،زِنْ-ريمعهدفيعليهكانتالذيبالشكلتماماوبقيتكما

بابلثيتختلفكانتالمدينةواحياءوالقصورالمعابدانومع.حموراي
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فيلاوالجزئياتالتفاصيلفيفقطانحصربينهماالاختلافانالا،هذهعن

،مردوك-مديتةأي،بابلنتصورأنعلينايجبلهذا.والاساساتالاصول

.المنش!تهذهنفسوازدياداتساعمننثمأتوقد

اكتشافطريقعن،الثصعبحياةمنجزءعلىالاطلاعلنايتيسرعندما

ا!رقالىبالنسبةالنوادرمنذ!كاننرى،اورفيشعبييمانحيَّين

يشاهدعندماالمرءويحتقد.والقصرالمممدحياتهءاىيهيمنالذي،اغديما

تنسابوالتي،المتباعدةثموالمتلاقيةوالمتقاطحةوالملتويةالضيقةالازقة

قيمة،خصبةأراضعلىوالمشيدةبعضهاحانبالىالمصطفةالبيوت!بن

فيالصاخبةالحياةعنتحبيرأحسنأيضااليومهيالازقةهذهانيحتقد

حتىاصتحالةهو،حقاثمينةالاراضيانعلىيدلوالذي.نترقيةمدينة

والحوانيتالبيوتتقوم.عامةساحاتلتصبحالطرقتقاطعنقاص!توسيع

واجهاتلهاتكونأندونببمضهاوتلتصقالازقةجنباتعلىوالمزارءات

وتنفتحوضجيجهالشارعالىظهرهاتديرفهيئولذاالازقةهذهعلىمطلة

ذلكمنهيالبيوتان.ذلثهغيرالىالحاجةدءتاذاالاالداخلنحو

منيتألفالذي،،الفناءذيالبيت"بالصصورأقدممنذالمعروفاكوح

والمضافةالحجراتالداخلمنعليهوتستندالبيتيصونخارجيجدار

مزازاالا!يانبعضفيالبيتويضم.اخرىوحجراتوالمطبخوالايوان

دإخلتدورحيث،دومامكشوفةفتبقىساضنهاما.خاصاحاومذصغيرا

باببواسطة.بالشارعالبيتويتصل.اليوميةالحياةمرا!لالاطارهذا

الشرقية.الحديثةالبيوتكمحظمتماماالخارجيئالحالمعنمنقطعفهو.فقط

المتجولين.والبائيينالصغارالحرفيينحوانيتفانهاالشارعالىيتجهماأما

مقدساتهيالتي،عامةمزاراتتقعوالحوانيتالاكنبيوتوبين

الجدودعبادةومزاراتالرسميةالمحابدبينالاهميةمنالوسطىالدرجةفي

،صغيرةمقمدساتسوىالحامةالمزاراتهذهوليست.الخاصةالبيوتفي

!نومن.الناسعامةقلوبحولهاالتفتأولياءأي،ثانويةلآلهةخصصت
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تحميوالتيالادبيالتراثفيالمعروفةانجاهندورزهيالثانويةالآلهةهذه

اليهاالقادمونوالغرباءاورسكانلهاويقدمالصحرا-جوا)4جانبالىوتقف

ممبدمنالاماميةالغرففييقعخاصمستودعفيئحفطالتي،الهدايا

الممدينة.

الصغيرةالبلدة(32رقمصورةانظر)اشتشاليممبدتأريختملقد

ابيقالملكختمعلىبالاستناد،حمورابيعصرفياشنونامملكةتبصتالني

كمالمشتارنذراالمعيدهذاوكان،الاشنونيبلابالبنالثانيحدد

المعبدهذاويمتبربمالمذكورالاسطوانيالخنمعلىالمنقوشةالكتابةفيورد

الشكلمستطيلمجثععنعبارة.فهوالقديمةالباةلميةالمحابدنماذجأحسنمن

منجدارينالىتستندمحابدثلاثةعلىويحتويم001ك!07مساحتهتبلغ

أعلىسويةعلىفيقعالمحرابأما.قائمةزاويةممهمامشكلةضخماماميفناء

اختلافهوالعمارةلتاريخبالنسبةالهاموالشيء.الاماميللفناءالتيتلكمن

ني،لعرضااالمحرابنموذجاننرىفبينما.المجمعفيهذاثةلثلاايبرالمحاءبناازطر

البابلي،المصرفيسادوالذياورالثالثةسلالةدورفيسابقاظهرالذي

نانشاهدالجانبيينالمعبد.بنأصدوفيالرئيسيالمحبدفياشنعمِلقد

يتألفحيث،مغايرأشكلااتخذتقدالآخرالجانبيالمحبدمحرابأساسات

صدرهأ.فيمقصورةمعامتارعثرةعنطولهايزيدطولانيةحجرةمنذلك

وهوالبابليةالمعابدبناءمضمارفيالجدةكلجديدانموذجاابالمحرهذايمتبر

المعبدأوالمستطيلالفناءذيالمعبدختامفييأتيالذيالرابعالنموذج

حله،يصعبلغزأمامجديدمنأنفسنانجدوهنا.العريضالمحرابذي

.!الجديدالتطورهذاوراءتكمنالتيالحواملعنالسؤالفييتجسم

علىطرأتغيرالىيحودمصدرهاانأمدينيةأمشحبيةعواملهيهل

نألآنبعدالمستحيلمنفانه،الامرمنيكنومهما.!بالآلهةالاعتقاد

الشماليةالشعوبقدوموبيناشتشاليفيالجديدالاكنشافهذاجمقنرب!

لألفمنتحنفمنذالمنعمةانجناحتالتيالشعوبتلكالنهرينبينماالى
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يذالمعبدوبينالشعوبهذهبيناذأالرب!يجوزلاولهذا.ق.مالثانية

شعبدخولالىنشوئهسببنعيداْنأردنااذاأما.المستطيلالمحراب

النربيين.الساميينمنالاالشعبهذايكونأنيمكنفلاالمنطقةالىجديد

،زيقورةأي،عاليأمحبدأيحويلااشتشاليفيكيتيتوعشتارمجمعان

بُنيتالتيبابلفيمردوكزيقورةعنالاطلاقعلىشيئانململاسوفكما

تصدفيحاعليهاأضيفوماترميماتهامعتهدمتلانها،-مورارثيعصرفي

مستعملةبقيت،عالكمحبدالزيقورةانالا.الاساساتالامنهايبق)محيث

اورفيناكازيقورةانمثلانجداذالمظيمالتاريخيالعصرهذافيبالتكيد

سلالةعصرفيعليهكانعئَاكثيرأيتغيرلمشكلهاكانوإنْجددتقد

ةوةالىفيهالفضليحوداذيا،إدالممابناءءلمىالدأبان.اكالثةاور

الغيبلعالمالعمليالشعارأيضاهووالذيالعصورجميعفيالكفوت

مكانةاحتلبلأيضاالحصرهذافييتغيرلم،ايمادنىالشرقبلدانجوفي

منليسفانهذلكومع.الاخرىالحضار.بةالمظاهرمختلفبينمرموقة

عكسعلىهامةقصورألناوجدقدألحصرهذاانالىالاشارةالقولنافلة

اَخر.تاريخيعصرأي

ثار6وللرقممكتبةمنفيهبما،ماريفيزتصريليمقصرأهميةتتوقفلا

فيالتاريخيةالمكتشفاتأهممنفقطانهعاىجداريةوتلويناتمنقولة

عظمةعلىتثمهدعظيمةتاريخيةبدةاَأيضالكونهبلالقرنلورزاالثانيالربع

"زيريليم؟فهذاومع.المزدهرالحصرلهذابيينالغرالساميينمحتقمدفيالملكية

،السوداءالرؤوسذويبقيادةللفوزالثانويينالمتنافسينمنواحدأالاليس

بينمابقاعكافةعلىالغربيالساميالنفوذبسطق!هدفهيكنلمولذا

النهرين.

أرضعلىضخممجحععنعبارةهوالذي،القصرهذاشيدلقد

مخططوفقواحدةدفحةتبنلمانهالا.الواحدالهكتارحوأليمساحتها

يبمضها،واتصالهامختلفةخاصةأبنيةالتصاقمنالسنينمعنشأاللمنظم
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الأولحدد-شمشيهولهمعاصرملكحْر6قصرعنتمامأيختلة-فهواوات

أساساتهسوىالاخيرالقصرهذامنيبقلمانهومع.اَشورمدبنةفي

واحدةدفعةونُفذص!ممقدا)بناءانعلىمن!افت!دلأننستطيعفانشا

حدد-شمشياننرىفبينما.براكتلفيزن-ناراممبنىغرارعلى

نجد،الغرضلهذاسابقامربعُأعدضمنالمخنفةقصرهاقسامجمعقد

وفُصتألحقتقدةالمختلةالمشافعذاتماريقصرأقسامانوالمقارل

الارضوطبيمةالحاجةحسببلسابقتصميمعلىالاعتماددونبعضهاا)ى

مسكنأليسالقصرفهذا.وحاجاتهاالغربيةالساميةالملكيةومطالبوتمشيا

صكومبة،إداريةومراكزمستودعاتأيضايضمبلو!صبوقلعةما!كيآ

الملكية.عظمةلناتعكسأجزائهبعضانا)ىأ،فافة!إ

القوللرجحنابابلفيحمورابيقصرومخططشكلعنتاءلنافلو

شمشي-بقصرشبيههوممااع!ثرماريفيزيمريليمقصرينت:"كان!إنه

استميتقدحدد-شمشيملكيةنظامأفكاراننملماننا.اَشورفيحدد

لنايفسرماوهذا،زنْ-ِنارامالحظيمالاكاديالملكذلكنظام!ن

منالمكسوعلى.براكتلفيزن-ِنارامقصرمعالقصرهذاتشابه

حددهاكماالعالمحكمفكرةعاىأه!يةمباشرةحمورابييُلقأمذلك

قدحمورابيقصرباننعتقدإننا."زن-نارام"أو"زارجون"

قصرمثل،الضروريةومستودعاتهاَلملكيا)حرمجانبالىأبضاحولىَ

للادارةمقرأالوقتبنفسكانالذيللم!كتبةجنا-ا،ماربم!فييليبمزير

مقدسبيتجافيالىالملكبةالتجاريةللمبادلاتضخمةمستودعاتوكذلك

ساحاتأضأجوانبهبينضمؤقدذلكالىوبالاضافة.للعبادةخاءلى

الشحب.جماهيرأماموقاضيكحاكمالملكبهايظهركانكبيرةوصالات

زينقدصمورابيكاناذامافهو،معرفتهنستطيعلاالذيالشيءأما

اخرىومنجهة.يليمزيرفعلكمالداخلامنملونةباشكالجدرانساحالقمره

عريقتقليدالجداريةاقلويناتانالحديثةالحفرياتنتائجتدلنا
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درجة-الىالتاريخفجرعصرفيوصلقدالفنهذاوانالنهرينبينمابلادمي

مْيالفريسكوبانيفترضأنللمرءيمكنلذلك.والتقدمالرقيمنممينة

التأثيرنتيجةليسمبعثهوان،التقليدلهذااستمرارهوانمايليه!زيمم-قصر

بابلفيحمورابيقصرإانأيضاالافتراضيمكنناهذاوعلى.الإيجي

يليمزيرقصرلناحفطلقد.الجداريةالتلويناتهذهمثلأيضاحوىقد

تدل،غرباءأناسفيهيشتركدينياموكباتمثلجداريةتلوبناتمنأجزاء

رقمصورةانظر)الغربيينالساميينمنانهمعلىوملابسهموجوههم!ملا

حائط،سجادتقلدكبيرةعنصورةعبارةهولذيالرئيسياالمشهديمثل.(سهم!

واقفةعشتارالإلهةقبلمنالحرشعاىيليمزيمرالملئهبتنصيبالاخنفال

وحيوافاتعاديةوحيواناتأشجارأيضماطارمشهدبهايحي!أسدهاضلى

أجنبي.تأثيربوجودالاعتقادالىيقودشكلعلى،وماءلهةواَخرافية

الادبيالتراثمنالقليلالايصلنافلمالادبيالمجاليخصفيماأما

ومع،؟بابل"و"لارزا"و"زنْ-إييسكلاتلعصرالحقيقي

التحولمرحلةالاصثللاالادبيالتراثهذاَان،نجزمأنلنايمكنذلك

أذهانفيعالقا-زاللاكانالذي،الجامدالقديمالسومريالادبعن

بلغاكاديشدرالىترجموهثمودرسوهجمعوهالذين،العلمرجأل

واسننُحملتالمقدسةالعبادةلغةالسومريةاللغةبقيتلق!د.فائقةصرعةالذروة

الىبمدفيماتترجَمأصبحتالتيالحكوميةالوثائقإصضتدوينفيأحيانا

فردكليستطيعحتىبالاكَاد-4قانونهسطرفقدحهورابياما.الاكادية

تضمقواعدوكتبت،لغويةمماجمألَفَتفقدالتحليمالىوبالنسبة.فهمه

بها.ونتودالاكاديةالىئرجمتالتيالمكتوبة،ومريةالم!الجملبمض

الاساطيركذلكوادصحروالتعاويذوالصلواتالمزاميرنصوصجمعجرىلقد

عصرأثناءالاخيرةالسومريةاليقظةدورفيالسومريةباللضةالشعريةوالملاحم

جدوبهما."لارزا"و"نز-ابم!"عصرفيوحتىالثالثةاورسلالة

نا،ناا"ليةلسومربالسنةاسأرَعيدنشودةوايةالسومرتموزثينبمراالىجا
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الإيزينيداجان-إد"بنالملكص!دالىتعودوالتينْز-إيمدينةالهة

عصرالىيحودانهعلىأفكارهمن!يستدلبالاكَاديةلمردوكَمزموروجد

انسجاماتنسجميمثلهاالتيالمميقةالاجتماعيةالفكرةوانخاصةلمحموراةي

الذيالمرسَلالملكحمورابيعقيدةمعأي،الجديدالعصرروحمعتاما

البشرية.لخدمةملكهكرس

إهاكتبتالتيبتلكشبيهةبلغةكثبمردوكابتهالنصهنانثبت

:القانونوخاتمةمقمدمةأيحمورابيقانونحواشي

،1(ايا،لالبكرابنياأنتعظيم،جليل

،بعدتمهماالشعوبكافةحمىالذي،البلادراعييا

،المبادةاماكنلكافةالمطلقالحاكمايها

والخير!بالمديحالبشرجميعلسانعلىاسمكمنيا

الأميريبأمرك،الحظيمالسيدايهامردوكيا

الوهيتك!بحمدلاسبح،صحيحاسالماأبقىعلني

تتحقق!رغباتياجمل

بالحق!انطقاجملني

قلبي!فييسكنالخيراجحل

بالخير!والرسلالحرسيبشرأنيجب

يميني!الىيقفأن،الإله،ولتياجمل

،يساريعلىتقفأن،الإلهة،وليتياجعل

دومأاجانبيالىيبقىأن،اسالميبقينيالذيالإلهلمل

بمالحياةليهبالعظيمالسيلىأيها،يامردوك

نفسي،فيتنطقالحياةواجمل
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حولك.الدورانمننفسيأشبعمبتهجاأمامكاظهروأن

مابينلبلادالأدبيالانتاجفيالرئيسيتانالملحشانتكونأنيصكذلك

الكلاسيكيبشكلهماظهرتاقدجلجامث!وملحمةالخليقةملحمةوهما،النهربن

نجذورهاانالىالاشارةمعالاكَاديةباللغةوكنبتاحمورابيعصرفيالنهائي

وضعمننستنتجأنيمكن.السومريالعصرالىبالتكيدْتمودوالحانها

المحابليالمصرالىيحود،الاقلعلىرقمهامنجزءاان،جلجامشملحمة

فيبطلهايكونوأنبدلاحيثالخليقةملحمةيخصفيماأما.القديم

هذاالىأيضافتعود،نيبورإلهإلِّيلوخالقهالحالمسيدالسومريالحصر

بمابلإلهبالاصلكانالذي،مردوكليهايلعبهالذيللدورنظراالعصر

مكانهاحتلقدنجدهالامبراطوريةإلهالأخيرهذاأصبحأنومنذ.المحلي

للعالم.كموجهإلِّيلاسطورةفي

عنتمبرأفامنكثر،شعريافنياانتاجاجلجامشملحمةتشكلوبينما

ملحمهَتكون-الشرقتنالافرينبينالفصلأمكناذاهذ)-دينيةوثيقة

التكوينقصةافا.المدينيالفلسفيالكهنوتيالأدبنوعالىأقربا)خليقة

درجتهائقويميجريالأساسبىهذاوعلى،المعتبرةالحكوميةالرسميةالبشري

الىبالنسبةجداهامةوثيقة-تمتبرالخليقةفملحمة:عصركلفيالروحية

عبادتهاوطريقةقدمالاكثرالعالماَلهةتنظيمالىترشدنافهي،المصرتاريخ

علىوتدلنا،حك!وطريقةالحالمتكوينوتريناالحكوماتارتأتهماصب

و!أسستالبثربة!خلقتكيفهأيضاتعلمناوأخيراولأقدارالأعمارطريقة

أقدمأيضاوهي،الزمغعلىيسموشعريعملجلجامشملحمةان.الملكية

فيبهتحتذىمثالاالتركيبحيثمنو!تحتبر،التاريخفيبطوليةملحمة

تهمالجنسالتي،ايلأزليةالمشكلةأيضاتتناولالموضوعحيثومن.الملاحم

وأالانسانيالوجودجدوىوبالتاليوالموتالحياةمشكلةأي،البشري

.،الآلهةأيديعلىالانسانيةوفناءخلقثمومنجدواهعدم
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مرتبةبلوغهيحلجامشملحمةحولهاتدورالتي،الرئيسيةالمشكلةان

المثصكلةهذهعولجتاقي.الموتضلىالتعرفبمدوذلكيموتالأالذيالحي

-تموزلحقيدةالقاطعالرفضالشعريةالملحمةهذهمنيجعلنحوعلىحلتو

.الموتبصدئانية!يبعثالذيبالملكمنهايتعلقماالأخصوعلى،اث!

ممينةواجتماعيةأخلاقيةعلاقاتانالىالرفضهذاأسبابمنجزءويمود

.تموزوعث!يقهاالأمومةبالهة4المتمثاالسومريةالديانةعنغريبةكانت

وكان.تموزشأنشأنهوذلكالأسطورياوروكملكجلجامشكان

مدينتهونساءرجالاستغلوقد،الحياةلقوةوالصادقةالأولىالصورةيمثل

،أمميد؟إأحفرلقد.المالمفيمدينةسورأولالعملفيبتسخيرهموشيد

،المياهمناهلالىمعهموتتهبمعالحيواناتيميشالذيالمتوصشالباديةبطل

بالحياةالثممورإنكيدوالىعاهرةأعادتوهنا.ويلهيهجلجامشقوةليثمل

أوروكالىحفروعندما،منهللهروبحيواناتهدعامحا،والقوة

وفاقالىالمتعادلتينالقوتينبينالمبارزةهذهانتهت،جلجامشليبارز

الشربرتحطيمعلىبينهمافيمااتفقاالاثنانيتقاتلأنمنبدلاحيثب!وصداقة

فيمساعدهماما.البشريةلخيروذلكالكبيرةايلأرزغابةفيبابا-خوم

اصدارأيضاحمورابيخولالذي،شمشالإلهفكانهذاالبطوليعملهما

الحياةاَلهةكبيرةتدخلتوهنا.الانسانيةلخدمةالتشريحيةاصلاحاته

جلجامشووعدت،حياتهماشؤونفياوروكفياكيننديدةالساميةعشتار

الىالوصولسبيلفيلتموزقدمتهاالتي،الامكانياتنغس!لهتقدمبأن

إنكيدومعلصداقتهاخلصالذيجلجامشيرفضوهنا.الأزليةاالحياة

وينزلالإلهةعلىإنكببدويتطاولوهنا.الإلهةمنالمقدمالعرضهذا

علىصممتحتىالإلهةصعبرنفذأنوما.تموزبينهمومن،بحشاقهاتجريحا

انتصى!احقاَاللذينالبطلينومصارعةلمنازلتهماالسماءثورفارسلتبالثأرالأخذ

هذاانغير.الإلهةعلىالثورهذابفخذإنكيدوقذفبحيثالثورذلئهعلى

لحياته.!وضعحدبمثابةكانالتصرف
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فيظهرالاَخرةالضِألاالى،جنجامشأصدقاءأص،إنكيدواتمالومع

الدنباالحياةجدوىبمدموالشحوربالموتالاصاسمرةولأولجلجامش

والاخنفالإنكيدوالفقيدتأبفىبحد/الاكبرىمهمتهوأصبحت،تدوملاالتي

الدنجاالحياةنجياع!مانسواءالأؤليةالحياةعلىالمثورفيتتركز!دفنه

.الآخرةالحياةفيأو

يأ،تموزطريق-وإنكيدوجلجامثر-البطلانرفضأنفبحد

يوميأهاي!يمالتيالطريقسلوكالآنجرب،اكينالكبرىبايأمالارتبارو

،الشرقالىالغربمنالسفليالمالمعبرتقودوالي،شمشالإلهولثة

لنفسه،الثممسإلهاتخذإذ،جديدمناليوميوظهورهغيابهطريقأي

الدائم.الحياةبتحددالمعقيدةلواءحاملتموزدورالاكَاديالمصرمنذ

اليومي،الشسىظهورمكانالىالوصولمن؟ضاجلجامشتماكنولقد

الذيالمحي!شاطىءعلىوهناك.الظلامعبرلهانهايةلامسيرةبمد

الاشجارتزهرحيث،الآلهةحديقةتقعالواسحة"الأموات"بمياهيموج

جريرةتوجدالآخرالشاطىءوعدىالكريمةال!ارةمنشاراوتحمل

الاكادييننوحيعتبرالذي،بيشتيم-أوتنايعيشصيثالجنةأهل

ليطلبجلجامشيرغبواليه.ايأزليةبالحياةمت!متماوحيدا،والسومريين

جدوىبعدماقناعهأخرىمرةالآلهةساقيةفتحاول.الحياةعشبةمنه

السفرةتلك،بيشتيم-أوقناالىالطوبلقيفره،اليهتكلماذرحته

ئعتبركلاما.صدثه،وهنا.اورشانابيالبحار.بمساعدةبهاالقيامقررالتي

لنفسانه.الملصةموضوععلىيسيطرالذيالتشاؤممبدأصلبمن

الضامض،الأرضيالسريالاعتقادبطالألفكرةالمعاك!البطبىليةالملاحممبدأ

ضى)نهنممَ.الفناءبمدمالاعتقادفكرةللناء!يقدمونالذينالابطيالولاء5

البطولية:الجرمانهوميرباشحارامتزجالذيبالحياةالتشاؤممبدأنفس
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المسير؟أينالى!جلجامش"

عنها!تبحثالتيالحياةتجدلن

البثصرية،صالآلهةخلقتعندما

،بالموتخصتها

بأيديها.الاعماروتركت

المحدةتشبَعتكونعلك،جلجامث!انت

!نهاراليهلاتفرحعلك

مبهجا!ضلايومكلأقم

!النهاروفيا!لفيوالعبارقص

!مغسولورأسكنظيفةثيابك

بالماء!تغتسلأنعليك

يدكعلىالضيرالىانظر

(،!احضانكفيالمسرةتجدوالزوجة

العاطفةَبدامْعاياأتفذهالذيالوحيدالانسان،بيشتيم-أوتناأما

جلجامش("،قالفقدالخالدذالحياةبمشبةوزوده،الطوفانمنالأنسانيةا

:أعلاهوردمانفسأخرىبكلمات

:المكروهالموتيضدلا"

!الدوامعلىبيتاهناأنبني

؟الدوامعلىهناأنبقى
."؟،بهدالىضاأتتأخى

العجيبةبالعشبةفزودهالبطلعلىبيشتيم-أوور!عطففقدذلكومع

عادوهكذا.الحودةأثناءمنهسرقتهاأفمىاتا،1،الشبابتخلِّدالي

!ازلي،الكبببرصرحهفيعزاءهليجدجهيدجهدبعداوروكالىخائبابطلنا

.!الانسانمناخلدالمملأنبالنهايةمؤمنا،بناهالذيالمدينةسورانه
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و!يعتبرعامةبصورةنيانساانمااقليمياوامعنىجلجامشفاكارملحمةألاتش!ل

نظرتهاالىبالنسبةالمعنىلعميقةانها،الزمنعلىتسمووثيقةمحتواها

باللغةوضعهاالذيالشاعرانيظهر.شرقيةمنهااكثرعالميةانهاالكونية

اَلهةعبادةءنيدافعلافهوذلثهومع،الشمسإلهعبادمنكانالابهَادية

شمشعقيدةأو،اكين-تموزلتعاليميتحصبلاانهكماالكوكبيةالدولة

اخلاقية،لمواضيعالتعرضبصراصةتجنبقدوكأنهيبدووكذلك.الباطنية

يأائينعبادةفيالخلقيةالنوا!ضديبديهالذيالغضببمضرغم

وخاتمةمقدمةنصوصفيحمورابيتوخاه.ماتخالفبهذافهو.عشتار

الكمالذاتالمخلوقاتمنليستاسطورتهفيترد!التيالآلهةان.شريمته

بالعواطفتتأثرانهابل،الخلقيةالنواحيفيللانسانقدوةأوالمدركغير

لبقيةبالنسبةالحالهوكماتمامامعهاوتنساقالانسانيةوالارادةوالمزاج

جلجامث!ملحمةانتشارسعةورغم.الاكادية-السومريةالاساطيرفيالآلهة

الحكوميالمقدسايلأدبالىتنتسبلااجنبيةوكأنهاالاكااديةنسختهاتظهر

الكضوتي.

بالسلطاتمرتبطة،التاريخفجرمنذ،النهرين!بنماديانةكانتلقمد

مجمعكانولهذا.معينةسياسيةتقسيماتالبلادعلىلرضتالتيالمحلية

يمثلمامنهاالتيالمتجانسةالآلهةمنكبيرعددمنميؤلفاالسومريالآلهة

خضعئم.المائلةأوالمدينةأوالمقاطعةيخصماومنهاوالاكواكبالطبيعة

بتوحيدتقضيالتيالخاصةالدولةسياسةالىبالطبعاللاهوتيالاتجاه

المجالفيتحققتالتيالأشياءانالا.المدنيةالسلطاتوتجميعالديانة

منوالخارجيالداخليالصربرالصراعطربقعنولو،قرونخلالالسياسي

الديني.الصعيدعلىالمنالبعيدةبقيت،البابليةالأمبراطوريةوحدةأجل

هذاضددومأتمملكانتعليهاالمشرفينوالكهنةالاقليميةالمعابدقوةلان

السلطةتمركرفيهوصلالذي،هذاحموراك!صدفيوضى.الهدف

الدطناتصافظتضد،وتصنيفهالدينيالتنظيمفيهوبدأأئدهاالسإسي!
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مفدمههوانماذلكعلىدليلواكبر.التامةأهميتهاعلىالمدنفيالمتمددة

وحاميرسولأ.لْهعلىالمقدمةهذهفينفسهيصفحيثحمورابيشريعة

الساميينصكموفبل.البا"دأنحاءجميعفيالقديمةالمدندياناتكل

مقامه،فيكلفوفحالآلهةكبارترتهبجرىقدكان،للبلادالغربيين

البشريةالعائلةفيالموجودةا)حكقاتاتخذفلسفيمبدأحسبوصتحفوا

،(إلِّيل)ايارض،(نواَ)ا)صسماء:ثالوثيتينفئتينؤيصنفوااذ.لهقدوة

والزهراء،(شمش)الشمس،(زن)القمرإلمهميقابم(ايا)6لماء

،هذاالآلهةمجمعرئاسةأيضاالوقتذلَكفي!حددتكما.(عشتاو)

و"الِّيل؟.وموجههالمالمخالقفهو،الآلهةكبيرنيبورمدينةإلهإلِّيلفكان

تنظيمأجلمنكفاحهفيالسماويةالآلهةمنالجيلهذاقادالذيهو،هذا

تمثلالتيتياماترأسهاوعلىالقديمةالأسفلالحالمقوىضدالكون

.الاقدار-رقمعلىاستولىالوقتوبنفسبذلكفأنقذهم،المحي!

أخرىجبارةخطوةالدينيةالمعتقداتمختلفتوحيدذلكبحدوخطا

تطوران.بابلمدينةإلهبالأصلكانالذي،مردوكشخصفيتمثلت

وبالتاليبابلالاقليميةالمدينةاستوطنواالذين!الغربيينالساميينسلالة

ترك،بابلعاصمتهاكانتالتي،الامبراطوريةفينهائياالسلطةتسلمهم

"إلِّيلوتوم"بمايسمىملكيةعنإلِّيلنجتازلوذلكالحالمخلقملحمةفيأثره

سبقفيماالِّيلكانفبينما.بابلإلهمردوكالبطلالسُابالإلهالىالاَلهةأي

مردوكالىالأن!ينظرأصبح،الاقدارومحتمالتقليديةالفوضىقوىقاهر

وحلفائهاالفظيعتياماتجورمن،النظاملهةاَأي،الجديدالآلهةلنسلكمنقذ

الاَلهةبقيةعلىملكايكونلأنالحقمردوكمنحالذيان.الشرقوى

العالية.الساميَةنزاهتهوليستودهاءهقوتههو

الاعترافعلىالموافقةانتزعالقتالالىالخروجمردوكأرادمافاذ!

.ثملواخنىالخمرةبهااحتسواحفلةفيمجتممينالآلهةق!بلمربسلطته

،صدرهالىوربطهابالختممهرهاالاقدارصرقمالفوضىلهةاَانتزعأنوبعد
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تسلملقد.الانسانبعدهومنالكونخلقالىبعدهاانصرفصث

إلأكانؤمندما:طبيعتهكاملبذدكفتغيرتإلِّيلسلطاتجميعمردوك

شمسإلهيكونقدالذيالشمسالهمظاهرمنمظهرابالاصلاتخذمحليا

صفاتتجسيمالىللوصولسبيلاايأصليةالصفةهذهمناتخذثم.الربيع

كرأسالكبارالآلهةعلىالملكيةيمارسإالَيلكانوبينما،شخصهفيأخرى

يشكللا"شمش"الشمسإلهكان،والماءوالأرضالسماء:الكونثالوث

المسماءونجمةوالقرالشمس،الكواكبثالوثهوثانثالوثذروةفقط

السفلي.العالمعبادةعلىالإشرافدورأيضالنفسهاحتكربل

الاعتقادمظاهرأحداياحوالبعضفييمثلشمشكانسابقأرأيناوكما

النجومعبادةبينالجنعبسببوحياةموتمنالحياتيةبالدورةالقديم

لذلك،بالأصلالشس!إلهصفةلمردوككانانهوإصا.الخمبوعبادة

الديني،التفكيرمنالجوانبهذهبشخصهيجسدأنبعدفيماعليهيصعبلم

الدييةالممتقداتاوسعشضطفيجمعوهكذا.بهاالشحوريمثلوأن

لذلك.!مهيئاكانالذيالنهرينبينما"بلادكجوجوفيخاصةوطبائمها

الرئيسية،الثلاثالمفقداتوقدقهعرفتهشيءكلشخصهفيجمعلق!د

.والموتالحياةساعثوأخيرأ،السماءبميد،العالمسيدبالخالقالاعتقاد

جملالذيالإلهيالتسلسلأواللاهوتيالتنظيمخلالمنهذاوضحلقد

:يحيايموتكالهمردوكنعرفلاانناومع5تموؤأخأياياابنمردوكفيه

الضةهذهانتحلقدانه،فيهلثكلاممافانه،متأخرةنصوصمنالا

..لهسابقعصرفييكنلمانحمورابيعهدفي

فيالكبيرةالدينيةالمعتقداتكافةمردوكشخصفيتلتقيوهكذا

البابلية.المعتقداتفيالتطورقمةبذلئهمردوكيمثلحيثالنهربنبينمابلاد

ساأعلىدرجةوصلتاْخلاقيةقيمايمثللاانهنبينأنعلينايجبانهغير

فيبرزتقدالدينيةالاخلاقانيبدوانهومع.السابقةالدياناتمثلته

بينالرب!نرىانناالا،الاخرىالدينيةالاشماروفيحمورابيقانونمقدمة

لاضة.زمنيةضبةفيتمقدانماوالديانةالاظوق
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حمورايخلفاءعهدفيالبابليةأ،مبراطوريةزوال-خامسها

والبابليبنويلاءنَاديبنالسومريينتاريرخعنولمحة

القمةالنهرينبإنمابكدفيالسياسيةالغربيينالساميينسلطةوصلت

الاكَادية-السومريةالمدنيةالوقتبنفسأيضاوار!طحممورابيعهدفي

درجاتاَخرتبوأتضنىالعهدهذافيالعمرمنسنةايألفبلغتالتي

السقوعلكانوصعباوعراهذاالىالطريقكانمافبقدرانهالالىَ.كمالهـا

بمدأتواالذينالفربيينالساميينحكامتصددلقدحقا.ومةاجئأسريدا

الزمنمنونصفقرنمناع!ثرحكمواحيثبابلعرشعلىوترة-واحمورابي

دونوالخارجالداخلفيالأعداءيواجهواأنجميعا!شلاءعلىكانانهغير

هذالاحرازتكفلمقوتهمولأنلضمفهمالنهايةفيالنصرلهميتحققأن

سوداءغيومظهرتالبابليالتاريخمنالثانيةالمرحلةهذهبدايةفمنذ.النصر

الدمارنزوالافسببرعديةبمواصفمصحوةةالحكامهؤلاءرؤوسفوق

المثرقمنتأقياليالاعتياديةالموسميةاضقليديةاالهجماتتكنلم.اخناماىا

غرباجتاحتعارمةبشريةهجراتكانتبللذلئهالمسببةهيالفرب!نأو

العربي.الخليجحتىالمتوس!الأبيضالبحر.مقاسيا

صورابي،.!الونا-سمسوعهدفيأثرهالشرقيالضغطتركلقد

فييصدرلأندفحهمما،لمصلحتهمالضغطهذاالداخليونالأعداءواستفل

ذلكوراءمنذاصدأالضرائبصوجبهخفضان!ونا9حكحهمنالثانيةالسنة

انحدرتالتيالكاشوطلائعيقاتلأنعليهوكان.الشعبأعصابتخدير

ه!ؤلاءموطنوكان.لحاكمهالتاسمةالسنةفيالحدودمناطقشموبمن
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.لورستانمنطقةفيالتقريبوجهوعلىالمراورةاترانجبالفيكالجوتيين

تمسونجيجديدمنظهراذ،بوادرهبلبعينهالاعصارهوهذايكنولم

وتمكنالبلاد!مودخلالجباقمنالاجانبقادالذيزن-ريمالوقت

-مركاناذافيمافنىلاونحن.الزمنمنرد-االجَنوبفيالبقاءمن

قريبه.أوالتقليد؟!حممورابيعدوالأولزنْ-ريمنفسههورزا5زِنْ

عدوتحركصينوبمد.ثانيةالخطريردحأنإلوَنا-سمسواستطاعولقد

أقدامهثبتالذيزنْ-إيسلالةحأكاماَخروريثإلو-اوماإو5ثان

علىالمستنقميةالمن!مةتلكَفيC(البحربلاد))با!لمسهىالاقليمفيأولا

يمدلم.نيبوروصلحتىالشمالنحوالتوسعفيأخذثميالعرةالخليج

قسمينالىجديدمنالامبراطوريةفانقستالواقعالأمرهذاتغييرلامكان11

فيإلوإلوما.-أسسلقد.التحصيناتمنبسلممعلةبحضهماعنفصلاو

-الزمق.منعديدةقروناسلطتهافياستقلتلىلمرلةالبحربلاد

علىا-لحفاروفيجهداالثلاثةخلفاؤهولاإلونا-سمسوابنيأللم

حدثديتانا-سمسوصدفيوطرأ.والخارجالداخلمنالامبراطورية

وأكلياالمتغيرالوضعذلكالىرمزوانمادا،دمانجاحا،لفاعليه.يجلبأم

غزاقرونقبلاذ،الأدنىالشرقفيعقبعاىرأساالمقلوببالاحرى

قائدفنرىالآناما،طوروسواجتازالصغرىاَسياالاكاديزأرجون

ملكاَخروعرشحياةليسلببصامامجهولةمنطقةمنيأتيبربريجيش

ممهأضذالذيالهاليسنهرعلىحا!ئوشامنالأولورشيلي4انه.الميبا

زارجونصرحوانهارتداعىوبهذا.البعيدةبلادهالىالكبيرةالغنائم

وحموراببي.

بلا!كربسادالذي،المتطورالفلاحيالقريةمجتمععنانبثقتلقد

أ-لفقبلعنهانبثقت،الايرانيةالهضبةحتىالشامبلادشمالمناَسيا

قويةراقيةحضاوة.ق.مالثالثةللالفالأولىالقرونفيأي،تقريباعام

السومريالثنبورأتدهاالعربيالخليجعلىالمنخفضة"الأر،ضيمركزها

163--http://www.al-maktabeh.com



فصكما.آخرشعبأيبلغةلغتهرب!يمكنولامنشأهثحرفلاالذي

سادتالتيالفلاحيالمجتمعحضارةواحدةبدفعةتحولكيفالشمبهذا

وعرفكيفزاهرةمتطورةحضارةالى،النحاسي-الحجريالحصرنهايةعند

انتظملقد.الزراعيةايأراضيطبيحةمالحدعليهفرضةشكلالمجتمعهيختار

علىوالماديةالروحيةمصالحهموتسقت،المجتمعهذافيوالجماعةالفرد

الفردرأىوالشعبوالدولةالإلهبينالتراب!هذاخلالومن.متكاملنحو

صاتهعلىأطنوانه،وللمجموعلنفسهيعيشانمابانهواجباتهمن

الأوابدأولظهرتالمالمفهمفيالعقيدةهذهعنوكنمبير.ومستقبله

ناممروفة.غيركنابةوأولالقصصيةالصبفةذاتالمنحوتاتوأقدمالحمرانية

هفكانتوالتبديلالتطورنحووطموءفردكلعندالغريزيةالدوافع

أسسعلىيقومالذيللمجتمعالمثاليالوضعهذاأمامعائقاباستمرار

جماعاتوجودحدةذلكفيوزاد.(الدينية)التيوقراطيةالدولةاشتراكمية

زمنمنذبالتكيدالساميينمعالسومريونعاشلقد5البلادفيسومريةغير

طريقعنبالحفرواتصلواالث!امباديةفيبدواالساميونوكانطويل

الىتدريجيأالتحولفيهؤلاءاخذثم،الضروريةالاقتصاديةالمقايضات

السهليالجنوبيللجزءالشماليةالاجزاءفيالأخصعلىواسنثروا،!ر

منذالأكثريةهناشكلواحيث،اكادمدينةموقععندالنهرينبينمابلادمن

ودولتهمالسومريينبينالوضعتو-ئرحتىطويلوقتيمفبىولم.ْبحيدزمن

الذينأخرىجهةمنالباديةساكانالساميينوبينجهةمنالدينيةوأفنهارهم

وطيحتهممنسجمةالفردحريةأساسعلىتقومالتيالخاصة/أنجكارهملم

وجمعالممليةصللفردتتركفهي.المشرو!غيريالتنقلالغزوصفي

علىالضاصةالارادةفرضالىأخرىجهةمنتميلبينما،جهةمنالثروات

وتميلمفرغةحلقةفيتدورالتنظيميةالسومريةالحقليةأخذتوعندما.النر

الظصتارعوالرغباتالمتطلباتتلبيهَعنعجزتعدماوبالتاليالزوالنحر
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الحيويةالفروريهالاجراءاتاتخاذالىجهتهممنالاكاديونالساميون

.الفراغذلكليسدواالمجالهذافيوالواقحية

السومريةالمدندويلاتفيالاشتراكيالإلهحكمنظامأصبحعندما

فيمختلففملاتث!كلتواجوفأسياسيامانظايشكلالمركربةبدهالىوفبممحاويلأ

الاراضيكلعلىيدهاوضعتالتيوالموظفينالكهنةمنحفنةالمدن

اتمصلوعندما،خاصةبامتيازاتوتمتصتايأخريوالملكياتوالعرصات

الآلهةدويلاتاتحادتحول،ايأعلىالكهنوتعق(الإلهنائب)اللوكالالملك

متأثيه.طكمرأسهاعلىيقومعالميةاكاديةامبراطوريةالىالسومرية

للموطنوالفكريةالحضاريةالمنجزاتالمتألهالحاكمهذاقايضوهكذا

الفاصة،سيا1غرببلادأجزاءبقيةثرواتمقابل،الأمالاكادي-السومري

ازدادأضاطربقهوعن،البعيدةالأصقاعالىالسومريةالمدنيةتأثيروأوصل

السياسي.الاكادي-السومريالمالمنفوذواضحوبث!كلضا

علىرئيسيةبصورةالمالميةالاكاديةالامبراطوريةهذهاغنمدتلقد

علىالقدرةأفقدهامما،والحسكريةالسياسيةالنواحيفيعبقريفردجدارة

هذهتحطمتواحدةدفحةالقدرةهذهوهنتعندمااذ.الطويلالبقاء

تأئيراتتصلهالمغريبةقبيلةيدعلىوذلكمذهلبش!لالمالميةالامبراطورية

الجنوبية.النهرينبينما!!ارة

جبالمنزحالذي،البربريالجوتيالشعبهيالقبيلةهذهكانتلقد

اليقظةوجِاءت.النهرينبينمابا،دفيونزلالشرقية-الشماليةايران

يمدعدىالتوسعيةالتكعيكيةالا!اديينسياسةعلىفعلكردالسومرية

وبدْااللاتوسعيةالسلميةالفكرةحاملالمتديخهالممابدباني،اللاجاشيجوديا

لإله-الملكاعتمدهاالتيالقوةلفكرةالمحاديالحيالمثالشخصهفيجسم

الكماشفترةالاالئالثةاورسلالةملوكوعصرعصرهيكنلم.ا!ادي

والىجديدمنْبادفمتالتي،العامالتطورمجرىفيقصيرةوانعزال
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لاننسىأنيجبولكن،ايرانغرببلادشبحوبمعغريبةساميةموجةالامام

أواس!منالبلادانطلقوا.الىالذينالغربيينوالساميينالعيلاميةالقبائلان

وثيقاتصالعلىالاَنقبلجميحأكانواالنهرهذامجرىومعالفرات

الاكَادية.-السومريةالحضارة

المنخفضةالجنوبيةالأجزاءاحتلالحولالفئتينصراعخلالومن

اشتراكيةنظاممنرواسبفيهبقيتجديدمجتمعنشأ،الحضاريةإممنوزها

'1'Jو!جدكما.القصروادارةالكبيرةالممابد-مك!نةاياخصلىعلىمنها،ة

والأتباعالأحرارفيهاعاشمدعنالكبارايأراضيكملاجانبالىأيضافيه

قنحواالذينالموظفينوطبقةالمرتزقةأيضاالمجتمعهذافيوظهر.والحبيد

فيهالملكيةفكرةاكتسبتفقدوذاكهذاالىوبالاضافة.وعقاراتأملاكا

العالموحاكم،السومريالإلهنائبسقوهـنظامبمداذ.جديداشكلا

النهرينبينمابلادأناستشوق،الإلهوخادمالمتدنوجوديا،الاكَادي

منومنقذللسلاممحققالى،الدماروعرفواتنتهلمإحروبمرواالذين

.الاضطراب

يفتخر،الكازايوأب"مابوك-كودوربننْز-ريمنرىفبينما

نرى،والسلامللبناءحبهعلىبذلكمعبرأاحَتلهاالتيالمدنيهدملمبأنه

الاكادمحة-السومريةالحضارةوصلتالذيالبابليحمورايالكبيرنده

عامألفبمد،-الكمالالقمةالىمردوكوإلههابابلمدينةوفيصدهفي

هذهتحقيقفيزِنْ-ريمشوقغليلأشفىوقدنراه،تقريباالتطورمن

الأءمتية.

-166-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2افصلب

سيا2غرببلاد!يالتاريغيةلاحداثتاري!حول

لوائحعلىوتأريخهاوالسلالاتالملوكحكمبشييتحديدنافينعتمد

وقائععلىوكذلك،حكمهمسنيبعددمقترذلآوالسلالاتالملوكبأسماء

أحداثبأسماءالبابليينعندئسمىكانتالي،للسنينسجلأي،حواية

هذهجميعوصلتناولقد.بارعكبير.موظفباسمالآشوريينوعندمشهورة

مفلوطةأواسطوريةالحصورلأقدمبالنس!بةانهاالىةالاضافةمشوعةاللوائح

تحكمكانتانهااثبتبينمابعضهاوراءملكيةسلالاتأسماءلورودنظرا

واحد.وقتفيفعلا

الأخيرةالتاريضيةالمصورتثبيتطويلوقتمنذأم!نفقدذلكومع

بدقة.الزمنيةمددهاوتحديدق.مالأولىا!الففيبرالآشوريينللهابليين

زمنيةانطلاقئقطةبمساعدةويثبتهاالبطالمةبعمريىبطهاأنالمرءاستطاعاذ

الوقائعسجلبمساعدةوكذلك.مق763عاموقع-الذيالششىكسوفهي

تقرمبا،ق.م009عام-تصلالتيالآشور.لينللموظفين(ليموس)الن!نوية

الىبالنسبةأما..زفنأيلأقدمالحفبة.هذهالىيخهمبتاريمودأن-لل!رءأمكن

علىثمسنواتعلى!!بخهافيالاختلافبدأفقدالمصورمنسبقهاما

تكفلماذ،زمنيةقرونعبى.مقالئالثةالألففيوأخيرا،السنينعشرات

مصرمبوكوبينوبينم،جمةمنلأدنىالشرقبلدانصكامبينالمماصرة

يعترياهالذيالغموضلازالةأصرىجهةمن.مقالتانيةءلالهفي

الحصورتأريختصحيحعلىلأخيرةالسنواتخلالالمساعدةأتتناولقد

ألررش.موتمنفيجرتاكنشافاتمنوالثالثةالثانيةايألفينفيا!ناريخية
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للعصرشورية1عاصمةفيالاَثارعننقبتأميركيةةمثةاكنشفتأولهماففي

قائمةعلىيحويرقيما(باد2كورس)شاروكين-دورهيالحديث

الآشوريينالملوككافةالقائمةوتسرد،تقريباالآشوريينالملوكأسماءبجميع

تنبمماحيثالأولحدد-شمشيالكبيرالغربيالساميالملكعصرحتى

يىىجميمهمالملوكصكمسنيالمرءحسبواذا.حكمهمومددبتسلسلهم

ق.م.-91741717ة!نماالفترةفيحكمقدهذاحدد-شمشيان

استثنينااذاالذكريستحقخطأفيالوقوعتجنبقدالمرءيكونهذاوعلى

تقدروالتيالقائمةفيتذكرلمالتي،رابي-اشُورالملكحكممدة

عاما.والعش!بنالصفربينيتراوحباختلاف

التاريخضباتتحديدفيالخاصةالآشوريةالملكيةالقائمةتفيدنالاقد

في!ثمثابهاكنشافلولا،زمناالأقدموالاكاديوالسومريالبابلي

نأاستطعنالقد.الفراتأواس!فيماريمدتنةفيتقريباالوقتنفس

حدد-شمشيانخطيةوثائقصعبارةموالذيالاكتشافهذامننستنتج

الحكمالى،الحينذلثهخنىمعرولاكانكما،يأتلمالآضوريلأول

لحمورابي.معاصراْقدمكانبل،تقريباعامابحشرينحمورابيموتبعد

ويكون.مق0017حواليفيحكمقدحمورابيازتكدفقدحالأيوعلى

أيضاممهنستطيعالذي،الثابتالجديدالمنطلقالوقتبنفسالتحديدهذا

تتبعيمكنناحيثالأقدمالا!ادية-السومريةالتاريخيةالمصورتحديد

بماحكمهمسنيتقديرمعتقريباالاكاديزارجونحتىالحكامتوالي

الدقة.تاوب

خصومهكبرعلىنهائياقفىقدحمووابيانالمؤكدمنأصبحلقد

الحكم.توليهمنوالثلاثينالواحدالحامفيلارزامنزِنْ-ريم.وهو

قليل.ق.م0017عامبعدنائياؤالقدلارزاسلالةعصريكونوبذا

لتوثيه24عامفيزكأِنْ-إيملوكخر7علىفقضىهذازِنَ-ريمأماإ

-!هلأاً
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كامعروفونزنْ-إي"،لارزاكاوسلالتَيْملوكجميعانوبما.الحكم

منتصفعندالملكيَينالبيتينهذينحكمبدايةتحديدبذلكفنستطيعندينا

ونبرنومإر،1-إشبيقبلحكمالذياورناموأما..مقالعشرينالقرن

الواحدالقرنمنتصفعندحكمهب!دأقدبذلثهفيكونتقريباعامبمائة

اوروككامناوتوشيكال"لمعاصراهذااورنامووكإن.ق.موالعشرين

سومربلادعلىسيطرواقدهؤلاءانويحدثناالجوتيينعلىانتصرالذي

قبلأالبلادغزواقدالجوتيونيكونوبهذا.تقريباعاممائةحواليواثاد

أسسقدالكبيرزارجونيكونلذلكونتيجة.قليلةبسنوات.مق0215عام

صاليأي،تقريباالزمنمنقرنينبحواليالجوتيينقبلأيضاامبراطوريته

أمكنالتيالتاريخيةالمصورفينقطةأقدمئمتبروهذاق.م0235عام

مثلللعصرالا!اديالعصورالسابقةالىبالنسبةأما.الدقةمنإصيءتحديدها

اوروكفيالرابمةوالطبقةنصروجممدةميريليموضبة،ولىاورسلالةضبة

الوقوعالىبذلكمعرم!ضينتقديريبشكلالاأزمانهاتحديدلنايمكنفلا

خفيضقبلمتعتمَدَةكانتلتي41التقديراتصبصنافلو.الخطأفي

الحضارةتاريخفي!بةأوللزمنبتقديرنالوصانا،حمورابيعصر

ثقريبا،ق.م0028عامالى،التارمخفجرعمر،لاأيالظقةالسومرية

ءصكذلكبالتبهيدلهمضالا.ق.م0003عامالىاكاريغقبلماوعصر

فجرعمربينوثيقةصلاتتوجدنهأوبما.ق.مالرابعةالألفنهايةمن

تكونوأناذأبدفلا،المصريةالسلالاتقبلماوعصرالسومريالتاريخ

متعاصرتين.الحقبتان

لاَشوريالأولحدد-ِشمبشيانأثبتالذي،للاكتشافكانواذا

بقمابلادتاريخعصورتأريخطريقةعلىاثرتهامةنتائجلحمورابيمماصر

لألف.فيالتاليةيلأحداثمجرىتطورالىبالنسبةلهفان،القديمةالنهرين

المؤرجنأناذ.التأريخمسألةتخصالتيتلكتفوقأهميةق.مالثانية

مظلمةا.دتئاليةفترةهناكأن،الاكنشافهذ"اظهورخنىقولونكانوا
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الأدنىالشرقبلدانأجزاءفيمصادرلهاتتركأندونالزمنمنقرنينداشه

ىا!التيضورابيسلالةوأضبالنظريةهذهخطأثبتلقد.المختلفة

الذيالكبيرالشموبيابسياسيالانقلابذلكمباشرةق.م0153عامحكمها

شاملا.تغييرا.مقالثانيةالألففيالنهرينبينمابلادتاريخوجهغير

-0117-
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اثانياا)قسم

م.!0021عامحتىالجبليةالشعوبحكمعصر
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وللألفص!إا

وصائعوهاوالبث!ريةالسياسيةالتقلباتمسرح

عليهكانتكما،التاريخيةللتطوراتكمسرحالأدنىالثرقمنطقةظلت

الركيبذاتالشاسعةالمحلادقلكفيمنحصرة،السابقةالحصورفي

ايرانجبالوحدودالمتوسطالابيضالبحربينوالممتدةالمتنوعالجنرافي

يعدلمانهالا.اخرىمناجهةالعربيوالخليجارمينياجبالوبينجهةمن

الىالتقليديالتقسيمذلئهبحدالاطرافالمتراميةالمنطقةهذهفييخكم

اليهتثمرئبمركزيو!هيعدلمالحوادثمسرحأ!انذلك.ومحيطمركز

والارسالياتانشيطةالايحاءاتتلكمنهمتلقيةبهالمحيطةالمناطقسائرأعناق

صدالاكلاسيكيالحصرفيعليهالامركانكماوالموخهةالحيويةالحضارية

مقسمةالأدنىالشرقمنطقةأصبحتبل.الاكادية-السومريةالحضارة

الحالعليهاكانتكماوذلكشعوبهاباختلافتختلفكبيرةمناطقالىالآن

الشموبلهذهالمميزةالصفةأما.المنعمةلهذهالتاريغقبلماعصورفي

UJIبوجوفتكمنالآن Laoأجلمنالبعضبمفهامعمستمرتنافصفيئم

فيصازنالىالنزاعهذايؤديكانماكثيراانهبيد.القيادةدفةتوجيه

التاوصالتطورهذاان.المتنازعةالاطرافتمادلتماشكالبأحيثالقوى

والرومافيةالحرمانيةالداولتشوءعنداوروبابلدانعاشةالذيءذلكيشبه

الثقلمركزتحولأنمنذاْيال!اشعوماهجراتاثرالقوميةالصبغةذات

الشحوببلاانالى،الكلاسيكيةالحضارةمركزي،وروما-اليرنانبلادمن

الناشة.الفتيةالاوروبية
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بفدر،الجفرافيالتقسيمالواقعفيي!شللاهذاانشبهوجهان

الشرقبلدانمنكلفيالتاريخيالظورلخطوصلالتوازيصفةيشكلما

قائدةتصبحأنلهافدرالتيالفتيةالشموبتلكنرىوهنا.والغرب

اصطحبتوقدحمورابيسلالةسقوروعقبالأدنىللشرقالتاريخيالتطور

للدصوروالاقطاعالفروسيةبنظاممقارتنهيمكن،جدتدااجتماعيانظامامحها

يادنى،الشرقلمناطقالشعوبهذهشكزووةسد.اوروبافيالوسطى

الحالبطبيعةليلالآخرعنمنفصلاالحديدموطنهفيىمنهاكلاستقر

ضكيرتلذا.الاكادية-السومريةالحضارةالعحادوماديفكريصراعفي

المتجاثسةالوحدةمحللتحل،القديمالشرقوجهمحالمالمثموبهذه

التنظيممنمتشابهمستوىعلىالشموبمنمتفككةععينةمجموعةالمتراصة

تتصارعأوتارةتتحدأنإلالهاةدلاكانولهذا.والسياسيالئسحبي

القيادةالىالوصولفييأملوكلأخرىتاوةالبحضبحضهامعباستمرار

ا!مالم.منالمنطقةلهذه!المطلقة

سكانَهوحكمتالقديمالشرقعلىطغثالتيالشموبتصنيفيمكن

المنطقةهذهالى،والنازحةق.مالثانيةالألفمنالثانيالنصفيرسياسيا

المجموعاتالى،الغربي-والشمالوالشمالوالشرقالشرقي-الجنوبمن

التالية:

الملكقضاءاثربابلبلادفيأقدامهمتثبيتالكاشيوناستطاع-اَ

الخاطفالحسكريباجتاحهحمورابيسلالةملوكاَخرعلىمورشيليالحثي

النهريخا.ب!مالبلاد

الحدودومنفلسطينالىارمينيامنالممتدةالواسمةالمناطقأما-3َ

اقيضفافقدالشرقيالمتوسطالابيضالبحرساصلحتىلايرا!الغربية

مركزكانلقد.ق.مالثانية!الفمنلأولالنصفمنذالحوريةالمثعوب

منالحدتدريجيأاستطاعواحيثالنهرينبينماشمالفيينحصرلملهم
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الفراتاواس!استيطانالىسبقوهمالذين،النربيينْامبين1ائوسع

درجةالمنطقةهذهفيالحوريينتأثيرشد"منبلغوقد.الشاموبلاد

جبالحتىوالتغلغلعرقياالاَشوريالشعبتطعيمفعلامعهااستطاعوا

حكامانأصياناللظنبالبمضاخرىعواملمعكلههذابدفعوقد.ايران

أصلمنماحدالىينحدرونانما.مق0017حواليمصرغزاةالهيكسوس

شمبية-سياسيةكقوةيبقونالحوريينفان،ايلأمريكنومهما.صري

لهاقدرقوة،الميلادقبلالثانيةايمالفعرفتهاتوسمية-حيةعظمةل!بر

استطاعةعدمجدلاافترضناولو،فلسطينحتىفارسبلادمنتمتدأن

النظرية.هذهعلىالبرهنة

وطنهالصغرىاَسياشرقمنطقةمنجحلفقدالث!الثالشعبأما3"-

اضفاهاتسميةمنانطلاقأبالحثيينالشعبهذاتسميةاعتدناوقد.الجديد

نهرمنعطفسكانأي،قبلهمالاصليينالبلادسكانعلىبأنفسهمهؤلاء

.الهاليسأا(

الثانيةالدرجةفيالحثيينتصنيفيمكنالب!دنيةالصفاتناحب"فمن

والسياسيةالعسكريةمواهبهمانبيدشرقألهمالمجاورين،الحوريينبعد

فيامامهمنجاحبكلالصمودبواسطتهااستطاعوااذ،هؤلاءتفوقكانت

أيضا.المصريةالسلطةومقارعةالنهرينبينمابلادوشالالشامبلادشمال

ايلأدنى-بصورةالشرقفيمرةلأولالثلاثةالشحوبهذهمنتش!لتلقد

تثابه،التاريخفيعالميةأهميةذاتالشعبىبمناسرةمعالم-مباشرةغير

المنصراصةوهيالا،الشاميةالصحراءفيالساميةالشصوباسرةأهمية

قرابةالتأخرمالحدصافهنديلشحبقدرماواذا.الغربيالهندي

بدلاانهنرىفاننا،مماوالشرقمصرعلىالسيطرةاستطاعحتىسنةألف

والاصلالنوعيةفياختلافهامنبالرغمالجديدةالأدنىالمثرقلشعؤب

بنهريلانويسمىالصفرىسيا7مناثرقىالقسمفييقعنهر)1(

."أرماككيزيل"
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وقد.غربيةهنديةبمناصرق.مالثانيةايالففيحتىاخنكتأنإلا

النظاموفياللفظيةالثروةأواللغويالتركيبأوالعلماسماءفيذلكتجكَ

الدينية.والمفاهيمالإلهيةالشخصياتبحضفيأوالاجتماعي

وفيكيليكياطوروسجبالوراءمافيوخاصة،الصغرىسيااَمناطقففي

الهنديةكانتهناكالسائدةاللغةاننحدالغربيالهنديال!رقيسيطرحيث

بابلوبلادالنهرينبينمابلادشمالاننرىذلكمنالحكسوعلى.الغربية

الهندية.الصبغةذيالشرقيالهنديبالطابعتأثرتاقدنذاكاَ

تماماالواضحةوغيرالمتشابكةالحلاقاتهذهفهمالمتعذرمنكانولما

التيالبثرلةالعناصرهذهمنلكلالتفصيليةالدراساتخلالمنالا

الشرقسياسةوتوجيهقيادة.مقعثصرالسادسالقرنمنتصفمنذاستطاعت

فيالأدنىالشرقلتاريختحليليةدراسةيريدمنعلىيترتبلذلك،ىالأدن

الامورتشعبويتفحصيراقبأن،.مق0012و0015بينماالزمنيةالحقبة

ايجادالمرءعلىيتوجبكما.والمحاصرةالعامةالمتمرجةالزمنيةمجاريهافي

الثلاثةالشعوبدولتبوشحولتدوربحيث،واحدقالبفيلصبهاالسبل

تشابكان.الصدارةمركزتحتلكانتالتي،البابليةالحضارةتلكمكان

أشدالحقيقةفيهيوالسياسيةوالاقتصاديةالفكريةوالوقائعالحقائق

.القائدةالشعوبهذهثلاثيةالاولىللوهلةبهالظنلنانوحيمماارتباطا

بشريةمجموعاتالاصلفيالشحوبهذهتشكللمأخرىناحيةومن

متباينة.بشريةفثاتا!ادمنتدريجيانشأتوحداتكانتبلمتكاملة

والسياسيةالشمبيةالطاقاتالستاروراءمنهؤلاهجانبالىاستمرتولقد

الاصليين.البلادلسكان

ببلادوالمسمىالمربيالخليجعلىالواقعبابلبلادمنالجنوبيالقسمان

المحليينملوكهحكمتحتاستقلقدكان/الحقيقيةسومرارض،البحر

يضتهسأأنمالوقتالجزءهذاواستطاع5الضعفاءحموراليظفاءعدنن
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فيبالحكمالبحربلادسلالةواستمرت.اليهبابلبلادأرضمنملحوظأ

القابأنفسهمعلىاطلقواحكامقيادةتحتالكاشيةللسيطرةالأولىالحقبة

تاريخية.مهزلةسوىالوأقعفياعتبارهايمكنلارنانةطنانةقديمةسومرية

تدخلفنراها،بابللبلادالتقليديةوالمنافسةالمدوة،عيلامبلادأما

زدهارها11أوقوتهاتستردأنتستطعولم.الكاشيالمصرلمعظمالظلاممنطقة

نهايتهفيوخاصةالكاشيينحكممنالاخيرالقرنفيوذلثهتدريجياسوى

السياسية،بحياتهاتتمتعآشوربقيتفقدعيلاموبلادالبحربلادجانبوالى

وبذا.الميتانيةالمملكةهيحوريةدولةأهمحمايةتحتذلككانولو

ل!مملكةتابعاوظلأأمرهاعلىمنلوبةدولة-موقتةبصورولو-أصبحت

لموهبتهاتبحاالاستقلالق.م0014منذاستطاعتانابيد.الميتانية

الشرقفيقياديمركزتبوشمنخنىوتمكنتالمسكريةوقوتهاالسياسية

الحثي.الشعبمعجنبالىجنباالأدنى

بشكلالاالهنديةآالاقوامعللاحتكاكيضطروالمالكاشيينانورغم

منطبقةاننجد،الهنديةالديانةمعللتماسالاقلعلىفقادهمسطحي

اسماءانبدليل،الحوريالشحبوقادتحكمتقدالهنودالاشراف

صرفة.هنديةأسماءعلىاقتصرتقمدملوكهمجميع

شقيقةغربيةهنديةاقواممنتألفالذيالحثيالشمباستطاعوقد

كليأالقضاءلم.يستطعانهبيد.الصغرىاَسياشرقفيلفتهدعائمنثبيت

علىهنااضفيناولكننا.امتصاصهاأوالاصلبنللسكانالحاثيلفةعلى

يتعلقفيمااما.كاالحثيين"الاصليينالسكاناسم-مغالطة-النزاة

فيأصبحتالتي،الشامبلادشمالسكانوالحوريينالفربيينبالساميين

لغتهمعلىتثيدبكلحافظوافقد،حثيةمستممرةعثرالرابعالقرنبداية

طويلا.زمنأوعاداقمود!اناقم

صاصعليالحثيةللدولةالضحفاءالاعداءاولئكعنالنظرفبصرف

29بم-*ا-
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الطرفغضأبدانستطيعلأفاننا،الصغرىاَسياغربوفيالاسودالبسحر

،الشامبلادفيوالمتشابكةالمتداخلةوالبشريةالسياسيةالعلاقاتتلثهعن

العطشانةوتلالشمرارأسكْيالأثريةالحفرياتتنائجعليهاإرهنتأتبا

السنينعشراتقبلعليهاعثرالتي،المتبادلةالملكيةالمراسلاتوأكدتها

مضى،وقتأيمنأقوىمصرأصبحتهذاو5(مصر)الممارنةذلفي

الأدنى.الشرقلتاويخبحثنا!لفيندرجهاأنإجديرةمحهاأصبحتلدرجة

الشموبعنوافيةتفاصيلذاتحيةصورةاعطاءالمستحيللمنانه

ق.م0012و0015بينماالواقعةالحقبةخلاللادنىاشرقالتاريخالمختلفة

جاعلينوالحقائقالمدوليةالحوادثفابكأيضأالوقتبنفب!نتحقبوأن

يتحولالتاويخيةللرواياتالزمنيالتوازينرىلأنناذلك،تامةوحدةمها

تكرارفيالخطورةالىالاشارةمع-لنايبقلموهكذا.فيهاترادفالى

دولةكلتاريخمعالجةوهو،واحدمخرجسوى-التار.إخيةالحوادث

لمجرىالرئ!يسيةالخطوروالىأشرناأنبمد،حدةعلىقياديشمبأو

السياسي*للتاريخالحامالتطور
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ا!إلما2

الادنىللثصرقالعامالتطورحوللمعة

الحثيالصر!ل

ديتانا-سمسوموتوبالتاليلبابلالحثيمورشيليغزويشكللم

الأدنى.الشرقفيثمللتغييرانطلاقتفطةسوى،البابليينملوكآخر

للتغللالزمنمنمدةقبلالبشريةالناحيةمنالننفييرلهذا-مهدَقدوكان

سلمي.أومسلحسبيلعنهذااع!انسواء،النفوذوتثبيت

الكاشيينرد،سابقاذكرناكما،إلونا-سمسوعلىوجبولقمد

نأالممكنلمنانهنعم.بابلبلادفيالتغلغلمحاولتهمأثناءأعقا!معلى

،الملوكلوائحفياسماؤهموردتالذين،الاوائلالكاشيونالملوكيكون

لآخرحكمهمفيكمعاصرين،كاشتيلياش"و"اَجوم،و،جانداش،أمثال

بابل.بلادمنجزءعلىفق!اقتصرقدذلكانولوالبابليينالملوك

فيجبالهممنانطلقواقدوائلا13الحوويونيكونوأنبدلاكذلك

النهرين.بينماةلمودشمالوصلواحيثالحثيالجنوبنحونازصينارمينيا

نصوصعلىماريمدينةارشيففيبالعثورتتجلىذلكتدعمالتيالحجةان

ماريملكعصرالىوتعودالحوريةباللغةكنبتدينيةمعانذات

حمورابي.وخصم

منالآلافتلكفيعليهاعثرالتيالحوريةالاسماءوتريناهذا

حمورابي،سلالةمنقدماكثرحقبةالىتعودوالتي،الاداريةالصكوك

جنوبالىنزصواقدأنهم(.مق0002عام)الثالثةاورسلالةعصرالىأي

سلمية.بطريقبابلبلاد
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منطقةحدودنذاكاَاجتازقدياكنلم،الحوريالشمبانالمرءواضتقد

كما.الشرقعبرزاغروسجبالفيتوغلقدأوالغربباتجاهدجلةشرق

يمكنسياسيةشخصيةذاتماحوريةمملكةانالاعتظادلنفسهالمرءأجاز

العثورمدالمنطقةهذهفيالاكَاديانمصرأثناءحتىعاثتقدلكوتأن

تيشاري"إلىيعودالنهرينبينمابلادشمالةب)1(تأسيسيمسمارعلى

العصر.هذاطابعتحملالاثرهذاكتابةشكلن2واخاصة"اوركيشملك

وماحثيةنصوصبهاأمدءتناعديدةدلائلفهناكللحثيينبالنسبةأما

الأدنىالشرقلتاريخوالصائعالثالثالفتيالشعبلهذاتتطرق،الحثيةقبل

بابل.غزوسبقتالتيالتاريخيةلمرحلتهخنىوذلك

تحددتقدوالبشريةالسياسيةالنفوذءناطقتكونأنوالمفروضهذا

القرنمنيلأولوالنصفعشرالسابعالقرنخلالمالحدمعالمهاىوتأصلت

منطقةمنالارجح،الشمالمنقدموافالحثيون.ق.معشرالسادس

وطنعنباحثين،سابقااعتقمدكماالغربمنوليس،قزوينبحرشواطىء

منالشرقيالقسمفيالهاليسنهرمنعطففياستقرواوهكذا.لهمجديد

ل!.عاصمة)إوغازكوي(حائوشامدينةمناتخذواحيث،الصغرىسيااَ

الشامبلادشمالمنطقةالىوسيطرتهمتجمعهممركزنقلوافقدالحوريونأما

الآشوريةالاراضيداخلالشرقباتجاهوتوغلواالنهرينبينمابلادوشمال

عشرالسادسالقرنمنالثانيالنصففيبلغواولقد.زاغروسجبالخنى

مباشرةلنايخلفوالمالكبارصكامهمأنولو،كبيرةأهميةذاتسياسيةقوة

نعلماننابيد.كبيرةتاريخيةأهميةذاتبمنجزاتأوبأنفسهمتتحلقأخبارأ

ذاتمصريةامبراطوريةأولميؤسس،ممرفرعون،لأولتحوتموسان

عليهاحفرمسمارشكلعلىالبرونزمنقطمةالطشسيْالمسمار)1(

وقد.الخاصللاستممالأوملكاو،لهكهديةبيتبناءعلىتنصدينيةكتابة

يلأبنية.أسسفىيوضعالقطعهلىهمثلكان
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قاسيةمعركةخوضاضطرقد،الشاموبلادفلسطينوغازيعالميةشهرة

،نذاكاَالحوريةالبلدانضدأيوالفراتدجلةبلادملثه،النهرينملئهضد

ايأدنى.الشرقعلىسيطرتهفرضتأمينليستطيع

ق.م0016حواليلأولىنهضتهاعندمصرباصطداميتعلقفيماأما

لذلئه،مناسبةتتوفرفلم،الحثيةالقوةمعايأولتحوتبوسعصرفيأي

بينالحادالصراعذاكوبسببمورشيليالحربيوالقائدالملكاغتيالبسبب

توفرالمستحيلمنكانولهذا.العرشأجلنجنالحثيةالمالكةالاسرةأعضاء

اعادةبأمرجديياليفكرواصاْئوشهعرشعلىللمتنافسينالكافيالوةت

51بدقدالأولحائوشيليالملككانالذي،الشامبلادشبالاستحمار

عشر.السادسالقرنفجرفيحلبمعةعراعه

ضمففرصةاغتنامحاولواقدالحوريينالامراءانفيهشكلاومما

منوليجعلواالشامبلادشمالعلىمجددايدهمليفحوا،الحثيةالمملكة

السياسةانإلا.لهمتابعةدويلاتهناكالقائمةالصغيرةالمحليةالامارات

اتصفتوالتيالأْوذتحوتموسالمصريالفرعونسلك!االتيالخارجية

المحاولة.هذهانجاحفيرغبهمتحقيقهـنمنعتهموالاناةالحكمة1

تلكثمارقطقههؤلاءاستطاعفقدلل!اشيينبالنسبةالامركذلك4

الصراعفرصةلاسبتغلالفعمدوابابلبلادعلىمورشيليشنهااليالحرب

حصلواالتيالمكاسبتلكانجازفيالشخصيةلمنفحتهمالسياسيةالقوىبين

عامةبربصورة.الضعيفةالذاتيةقدرتهمعلىاعتمادهمفاقبشكلعليها

بابل،بلادثيق.معشرالسادسالقرنمنالثانيالنصفاعتباريمكنلا

كافتولقد.هناكدعائمهموتثب!يتالتمركزعصرسوى،للكاشيينبالنسبة

بأيتزويدناممهاالكاشيونالملوكيستطعلمإحيثالظلمةمنالمرحلةهذه

ثرجةالىالامرووصل.ألإنمنطويلةمدة!دأنفس!همعنخنىشيء
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حتىنستطعولمالاسماءمنكثرالأوائلملوكهمعنمحهانحلمنكادلا

الكاشي.المرشتبوءفيتتابعهمكيفيةمنالتكد

باختلاليتسممجراهفنرىق.معشرالخامسالقرنيخصفيمااما

لسلطتهممرفرعونالثالثتحوتموستثبيتعننتجالقوىتوازنفي

خاطفة.بحرباضنلهماقدسلفهكاناللتين،الشاموبلادفلسطينفيالدائمة

أصبحقدالشامبلادفيالمصريللتوسعالعني!دالخصمنجدذلكومقابل

تنظيمفيمرةلأولمتحداالتوسعهذالبجابه،أيضاالحوريالشعبالاَن

دويلاتفينفسهعلىمنقسماكانأنبحدالميتانيةالدولةظلتحتسياسي

منقرنلقرابةبتبوئهاعالميةبشهرةتتشعالرولةهذهنجدوهكذاعديدة

الأدنى.الشرقفيالقيادةمركزالزمن

عديدينملوكعلىالوصايةحقمارسالذيالشخصذلئهأصبحلقد

المنطقة،هذهأراضيلهمباقطاعهالشماليةالشاءبلادلإتدومنلهتاةعين

خنىلهتبعتبحيثالقوةمنبلغوالذي،الميتانيةادوأةارأسعلىملكا

سياسيأ.أ!شور

وكذلئاوالميتانيينالمحريينبينتمقدالائتلافمننوعاوكأنويبدوهذا

فياَشوروبلادالصغرىاَسيافيالحثيونبقيبينمابابلبلادفيالكاشيين

.المدوللهذهحصايةكحاجزالشرق

لئلاثمائةالسياسيشورِاَةلمودكيانأصبحالأ،لحدد-شمشيولاةاثر

كمقاطعةأولا:الاسميالوجوديتعدىلا.مق0014حواليحىأي،سنة

الزحفضغطنفوذمنطقةِفيتد.يجيأدخلتذلكوبعد،صمورابيمملكةمن

وفي.بابلبلادشهدتهالذي،الكاشيلشبيههتقريباالمعاصر،الحوري

تعوذمنطقةمناع!ثرأشوربلادتكنلمق.معشرالخامسالقرنخلال

لآنبدأتفقدالصغرىسيا7يخيانجئييماالمملكةأما.الميتانيةللمملكة

ذلكبعدسياسياتنتعشق.معشرالخامسالقرنفايةمنذوبالمْحديد
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والاغتيالاتالمئاحناتلتلئهنتيجةالسلطةفيحلالذيالداخليالانحلال

.العرشعلىنزاع!مفيالمالكةالاسرةفيالاخوةإ!ن

مصرالعصر:فيذلكوالقائدةالكبرىللدولأعلاهالمذكورالتحالفاما

المالكةالاصبينبالمصاهرةكذلكتعبيرهوحدفقدبابلوبلإدوالميتانيين

مصر.فرعونلبلاعلكهديةوالميتانيينالكاشيينملوككري!اتبمضبتقدمة

كفةبرجانتميزقدق.معشرالرابعالقرننجدأخرىناحيةومن

الأدنىالشرقفيالقيادةأجلمنالصراعفيالحثيينلصالحالقوىميزان

الميتانيةالمملكةبتحطيمشوبيلوليوماوهولهمملكاكبربنجاحوذلك

بتحطيمههذاشوبيلوليوماعملأهميةمنبلغولقد.لهتابحةدولةوجعلها

ا(دنىالشرقفيالدوليةللسياسةالاساسحجروضعأنالميتانيةللدولة

اغلالمنأ!شوربلادلتحررمنطلقأيضاإهذافكان،تاليتينسنةلمائتي

شمال؟لتحئيث"الطريقالوقتبنفسذلكمهدكما.الحوريةالسيطرة

النفوذتغلغلضدالفاصلةللمعركةالحثيمدادللاستوبالتاليالشامبلاد

ايأدنى.الشرقفيالمصري

العمارنأتلإسصرتسميتهاغالبأالمرءاعتادالتي،الحقبةهذهتكنلم

الامربادىءتتصف،الرابعامينوفيسالكبيراللإينيالمصلحمدينةالىنسبة

الحسكريالصعيدينعلىالمبادرةزماملأن،النيللواديالسياسيةبالمظمة

البلادهذهأصبحتلقد.الصغرىاَسيايدفيانحصرقدوالهدبلومَاسي

جهاتهلثرمناحي!وكمركزدلحثيينالأمالوطنشوئيدوديوماعهدفي

كدشوبِّيلوايومااستطاعةانبيد.التابعةالصغيرةالدولمنحامبسياج

لظهورحتميبشكلقاد،سلطتهاوتحطيم،الميتانيةالمملكة،منافستهعرش

.المتحروةاْشوروهوالاالساحةفيالحثيةللامبراطوريةجديدمنافس

عظمىدولةوكأنهاتشعرالأخيرةهذهبدأتحتىطويلةمدةتمضلملذا

كثيراالذي،مصرفرعونمعمراسلاتهافيظهر!اوهذا.كبيرملكبقيادة
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بتعبيركنابيايخاطبهوالحثيينالكاشيينكالملوكالآشوريإلكا!انما

الحثيرنشعرولما.الملوكلهؤلاءالمساويالرفيعبم!امهمنهاشعارا"ايأخ"

معحىحسنةعلاقاتباقامتهمموقتاعزلهااسلوبالىلجأواالخطربهذا

حدودهاعلىميتانيةمملكةتأسيسباعادةثمومنهفاءالضال!اشيينالملوك

للابقاءالحثيينجهدجانبوالى6"اَشور"و"حاكيد!)بينيفصلكحاجز

الحثةْللمملكةالرئيسيةالمهمةكاشةوالآشوريةالميتانيةالسلطتينضمفعلى

وفي.لهممستعمرةوجحلهاالشامبلادشمالعلىبالسيطرةأيضاتنحصر

وليحكمواكبيرةقوةليصبحواالحثبينعظمةفاتحةتجلتاذاتباالمهمةهذه

ليوباتالثمامبلادلشمالاحتلالهمأما.المتحضرالأدنىالشرقامعا

منبوضوحموقفهمتحديدالحالبطبيحةعليهمأوجب!قدبهااخفاظهم

حتىبفتوحاتهالتوغلالثالثتحوتموسفرعونهاقاسااستطاعالتي،مصر

الث!اغل،مصرشغلتشكلالدينيةاخناتونأفكاردامتفماإذ.ا)ةرات

شمالفيوالبشريالسياسيبمركزهمالاحتفاروفيصعوبةالحثيونيجدلم

السلالاتاحدىعيدفيوذلكللحثيينعسيرأهذاغداوقد.الشامد!،9

الثامبلأَدشمالأهميةجديدمنأدركتاصيا،عشرالتاسعةوهيالاالمصرية

الصعيدينعلىالمصربةللمصالححساسومركزعامةمواصلاتكدقدة

الدولتينبينسائداكانالذيالتوترهذاووجد.والاقتصاديالسياسي

النزاحفيذلككانجهةفمن:ناحيتينفيصداهمضتالسنينمنلحشرات

قادشفيق.مالثانيةالألفعرفتهاحربيةمعركةأهمفيدارالذيالمسلح

الطرفينبينللصلحمحاهدةفي-أضيةبأقلوليست-أخرىجهةومن

الآخرتموذبمناطقمنهماكلباعترافدائمسلممحلهليحلالنزاعهذأانهت

يصورجهةمنالثافيرعمسيسنجدانناحينففي.العالممنالجزءهذافي

للمعركةبمشاهدويمجدهامصريانتصارانهاعلىقادشممركةنتيجةفا

الأدنىالشرقالحثيينمعيقتسمأخرىناحيةمننراه،الصخرعلىنقشت
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وجتفظالشامبلادشمالللحثيينفيتركالمتنازغتينللدولتيننفوذمناطقالى

لممر.حيويةكمنطقةالشامبلادمنالجنوبيوالقسمبفلسطينلمصر

افالثالقرنخلالالحثيةالامبراملوريةفيهكانتالذيالوقتففي

الشامبلادشمالفيالموقفسيدةتكونأزالايسمموضعفيق.معثر

الامالوطناسماستطاعبحيثلهاتابعةمستممرةكأهمبهاتحتفطوأن

هذهِنجد،نفسهالوطنأرضمناكثربهاملتصقايبقىأنبصدفيما

مقابلالامركسيدةبمركزهاالاضنفارواطوللمدةتستطعلمالامبراطورية

سابقا.الميتانيةالمملكةأرضالنهرين.ينمابلادشمالفياَشور

الآشوريةللمملكةالقدرمهدفقدلأدنىالشرقمنالشرقيالقسمفياما

تلعب،أنالأولتانينور-توكولتيفيصدوخاصةالأولنصَّار-زلماعهدفي

يأانبيد.الغربفيالحثيةالمملكةلدورمشابهافعالاسياسيادورا

الحثيةالامبراطوريةحياةطوالشورواَحاثِّيبينيحدثلمفاص!لاصطدام0

لانشغالنظراق.م0012حواليالوجودمننهائيأهذهزالتأنإلىأي

الرئيسي.المدومنخطراالا!لأعدائهاضدالجانبيةبحروبهمامنهماكل

اَشياغربفيالقاطنينجيرانهممعنزاعفيكانواالحثيينانحينففي

بابل.بلادكاشييمعخصامهافيشيءكلقبلاَشورانهمكتالصفرى

هجراتوقبيل،ع!ثرالثالثالقرنمنالاخيرالعقدخلالوفيوهكذا

والهجرة،البحريةالشموبهجرةمثل)الأدن!للشرقالجديدةالشموب

مننوعنشأ(الشامبلادصحراءمنالآراميينأيالتاريخيةالثالثةالسامية

بينأي،والغربالشرقبين،الأدنىالشرقدولنظمفيالدوليالتوازن

مناطقالمملكتانهاتاناقتسصتالتوازنهذااساسوعلى.واَشورحاقي

الشعوبمنعددعلىالأخرىبسيادةالواقعالامرمنهماكلفأقرت،النفوذ

.الشامبلادوجنوبفلسطينعلىمصربسيادةاعترافهمامعوالكبيرةلصغيرة1
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العسكريالمجالينعلىايأولىبالدرجةالقوىفيالتوازنهذايرتاكزلم

ينشألمأنهأي.السابقةالقرونفيضليهكانالذيبالقدروالسياسي

هذهاتصفتوانما،المحاركساحاتقررتهاالتي،الحربيةللنتائجكحصيلة

بمالآنبحثهاصددفينحنالتي،الأدنىالشرقفيالتاريخيةالحقبة

.؟الشعوبقوة،بتسميتهنستطيع

أمرفيلنفكر،الماضيةالقرونفيدولتينبينمعاهداتعقدتلقدحقا

بينكمماهدةالاالواقعفييكنلمالذيالتذكاري"الحقباننصب"

الآننعرفهالذيبالشكلليستهذهانضكير."أومَّا"و"لاجاش"

السياسيةالمعاهداتلنصوصمحينةضوقيةوصيغتمابيريبتكرالمرءأخذحيث

المخاطبة،لهجةوكذلكال!دإلموماسيةالقوانينتطورتلقدكما.الدولية

السيالصصةفلغة.أيفاممرذلكفيبمانذاكآالمتمدنالحالميتبعهايخذالي

التي،مصرلدىحتىالمسماريةالاكتابةأي،الاكاديةالوقتذلككانت

الأدنىالشرقسكانمنوالتماليالغرورموقفالوقتهذاقبلتقفكانت

تقسيماالحيكالجسممقسمدوليمجت!عالآنليوجدانه0"البرابرة"4هؤلا

انعكسولقد.محميةودولتوابعوملوك،كبارملوكفهنالك:عضويا

القوةحمسبتصنيفابمضهاتجاهالدولهذهحكامتصنيفعلىأيضأذلثه

المالكة.اسَرهابينالتصاهروسياسةالهداياتبادلوفي،والاهمية

المحقدالاقتصاديوالتشابكالخارجيةالسياسةاضنكاكاتشدةان

ال!ثرقفي،العمارنةتل"عمروهلةلاولتكسبالتيهي-الدولبين-

والانطباعاتالخارجيلالش!يتعدىلاهذاانالا.المتناسقةالوحدةالأدنى

لوجدناهالحالملهذاالفاحصةنظرتنافيتممقنالواذ.السطحيةالظاهرية

الحضارةعصرالكلاسيكيالعصرفيعليهكانعماوتناقضاتشعبااكثر

كا!السياسةمسرحعلى،جديدةشحبيةعناصرلظهوروذلثه،الاكادية

فيه.تبدومماتفككااكثرالواقعْفيهي
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اقطاربينتجمعظاهرةهناكنجدالمداخليةالسياسةصميدعلىوحتى

دظاممبدأوهيالاق.م0012و\005بينماالحقبةفيالأدنىالشرق

السامينِنعندالممرهذاقبلالظاهرةهذهشاهدناكناولقد.الاقطاح

أراضيالمرتزقةجنودهمباقطاحملوكهمقامحيث،(الآموريين)الغربيين

العرفهذامثلنتجفقد-الحقبةهذهفي-هناأما.لانفسهمتص!تغلونها

علىالمغلوبةالبلادفيالااصليينالسكانلاراضيالغازياغتصابطريقةعن

الاميريقوم.لهتبحاالاصليينأصحابهامنوجحللهملكافاصبحتأمرها

1)13قالذينالفرسانالاشرافمنالخاصةلطانتهباقطاعالمنتصرالضازي

منأصبحتالتيالاراضيمنجزءأ،الخيولتجرهاعرباتعلىالحرب

مننوعفرضعلىاعتمدبلذلكعلىيقتصرلمالامرانإلا.نصيبه

الحربخسرواالذينالاصليينالسكانمنقسمعلىمعينةومهامالجزية

والانحساربالتراجعالاقطاعنظاممبدأاخذأنلبثوما.لهتبحامِنهمفجعل

فيسادتالواقعوفي.اداريجهازذاتنركزيةمملكةلحسابتدريجيا

تلكعننتجتوالمتقاربةالمتشابهةالاجتماعيةالنظممنانواعالبلدانهذه

التركيبجوهر!يقةادراكعنأحياناتحميناالتيالمتوازيةالتطورات

يشغلناأنيمكنكما.اَخرالىبلدمنالاصلفييختلفالذيالاجتماعي

والطامحةالجادةاَشوربلادبينيفصلالذيالكبيرالفرقادراكعنأيضا

المصيةالدويلاتتلكوبين،الدوليةالسياسة!يهاممركزلتبوءعمدأ

ذاتبابلبلادعنللحتيينايأمالوطنيفصلالذيالبينذلكعنأوالتابعة

.اضعفاءاالكاشيينالامراءصاكمتحتالبارزالتجاريالطابع

والاشكالالدوليةالحقوقفي.المشتركةالصفاتتلكجانبفالى

فكريةأمورأنجد،ق.مالثانيةالألفخلالالأدنىالشرقلحالمالاجتماعية

الشرقتصبغوكأنهاأيضاتبدو،مشتركةجذورعننشأتأخرىوراثية

الدبلوماسيةلغةالاكَاديةأمرفيفقطنفكرأنيكفيو.الوحدةبطابعنجالقد

المراسلاتفيخنىاستُخدمتالتيالمسماريةالكتابةأمرفيوكذلكوالحلم
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وه!ذهاللغةهذهانللشكمجالهناكيمدلمولذا.ممرمعالخارجية

حتىوالاكاديالسومريالفكرعالمنقلفيالوسيطدورلعبتاقدالكتابة

فقطتشتهرلم.واضحةانهاإلاعامةخطوطاأحيانايتعدلمذلككانولو

الاكادية-السومريةللديانةلهةاَوانصافلهةاَمنالرئيس!يةالشخصياتتلك

أخرىفكريةأموراليشملالامرتعدىبل،الصغرىسيا7والشامبلادفي

بحيث،العالمذلكلغاتجميعالىئرجصتالتي،مثلاجلجاميشكملحمة

العالمي.الفكرصبغةليتخذالواحدالشحبصد؟د!صطممثالاع!برتعتبر

الاخوةمنعمددجوهرحقيقةوادراكمعرفةالانسانأرادمااذا

بينهميجمعالذيالشبهوجهعنالكشفذلكأجلمنيكفيهفلا،والاخوات

يلاح!أنعليهيجببل.عليهالتركيزثمومن،والديهموبينبينهمأو

الفارقةعلامتهمنهافجعلمنهمكل!اانفردالتيالميزاتبالذاتويدرس

الأسرةضمنالشبةوجهفيذلكينحصرأندونالمامالاطارفي"ينهملتفصل

أعضاءبينتفصلالتيالفروقتلكالىننظرأدتعلينايترتبهكذا.الواصدة

اَلهـةفقطيوجدلاانهسنرىواننا.الأدنىالثرقلشموبالكبيرةالاسة

الصغرىسيااخاصةاَلهـغوحتىخاصةوحثيةخاصةوحوريةخاصةكاشية

الحقوقمنأعلاهالمذكورالنوعذلكجانبالىسنجدبللمجثيةقبلما

موقفهافيالبعضبعضهاعنتختلفواَشوريةحثيةقانونيةكنبأالدولية

والحثيةالاَشوريةالمملكتينبانتماماوسنفهمكما.الفكريينوتحليلها

لغةالحقبةهذهفيكبيرشعبلكلوانبحضهماعنضيقتهمافيتختلفان

كتابتهمالبدءمنذمثلالهمكانالحثيينانخنى.الادبيةثارهااَلهابهضاصة

تقعالتيالمناطقنجداص-ىناحيةومن.المسماريةالكتابةجانبالىالخاصة

الاصلذاتالاسطوانيةبالاخنامباضنفاظهاتميزتقدوالفراتدجلةنهريعلى

ميزانكفةنرىبينما.المسماريةوالكتابةالطينيةالرقمجانبالىالسومري

كذلك.الحثيينوبلادالشامبلادشمالفيالراجةهيالمسطحةالاضتام

كلهاو!تحطيشعبالىشعبمنلابنيةأشكالوتتمددالبناءاسستختلف

-إلمها.-
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والديئيالرو!ؤخعناهاسكناهأجوشعورعنمحبر"ناطقةوتحابيرأفكارا

أسلوبفيوضوحبكليحدثناالنحتفنإلابالمةنجدبينما.سواءحدعلى

دومأ.المتجددالادنىالثرقعالمواحساستفكيرتنوععنومحتواهعرضه

الشعوبهذ.منشعبلكلبحثناخلالبالتفصيلعليناسئمرضهذاكل

تاهـصاعرضاقدمناانبمد،خوضهالىالآنسننتقلوالذي،حدةعلى

.ق.ه0012و\005بينماللحقبةسريعا

-918-http://www.al-maktabeh.com



لتظاضصكاإا

السياسيالتطور-الكاتنميينحكمتعتبابلبلاد

،بابا!لبلادعسكريكاشياحتلالعنمكتوبخبرأيالينايترام3

لحكمهالتاسحةفيالسنةإلونا-سمسوالبابليحمورابيرهخليفةذكماسوى

تذكرق.معشرإنسادسالقرنوثائقانغير.الكاشيينبطلائعأسماهعما

كمستخدمينكانواأوالحصادمواسمفي-عملوالكاشيينأسماءمنالكثير

بصورةتمتانماالهجرةهذهانالاعتقادالىيدفمناماوهذا.الحقولءلى

رؤساءفيهكانالذيالوقتفيخنىالارجحهذاْعلىحدثلقد.سلمية

كاشو،الإلهبلاد،الجبليموطنهمفييقيمونيزالونماالاشداءالقوم

العصرأرض،لورستانبمنطقةمقترناطويلةلمدةذلكبعداسمهظلالذي

الأولالموطنالمنطقةهذه4تكنولم.،اوي-كوساي،الكلاسياكي

علاقةعلىإلههماسميكونأنفيهيجوزالذيالوقتفي،للكاشيين

للغتهمالقليلةالبقاياتلكأيضاتب!دوذلكالىوبالاضافة.قزوينبحرباسم

مننوعاتريناوكأنهاالاكَاديةترجمتهامعفهرسشكلعلىوصلتناالتي

بقيتالتيلهتهماَأسماءالأقلعلىتدلناكذلك.القوقازيةاللغاتمعالقرابة

نستطيعلاانناالا.القوقازمعالعلاقةتلكالىلديهمالعلَمأسماءفيصية

يتملاهذاوحتى.الآلهةهذهلماهيةاللونشاحبةصورةسوىلنانرسمأن

هذهتمددالتيالمكتوبةالمقارنةفهاوسطريقعنوذلكمباشرةغيربصورةالا

بعضتقودناكما.والاكاديينالسومرييناَلهةمنيوازيهامامقابلالآلهة

الشمسإلهمعوبحقبمضهمربطهالذي،شورياشمثلالكاشيينلهةاَأسماء

)اليوناني(بورياشمثلأو(الهنديماووت)تاشماروومثل،سباالهندي

-091-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لذلكوتكيدأ.الغربيينبالهنودصلةعلىكانواالكاشبينانالظنالى

وللاسف.الغربيينالهنودمنكانالقياديينأمرائهمطبقةمنقسمااننجد

الكاسحالشديدالطغيانبسببمظلمالدينايبقىكاشيشيءكلفانالشديد

بهمالخاصالادبمننوحأيتطويرعنأقمدهمالذي،البابليةللحضارة

.دينباأمتاريخياكانسواء

الغرابةمنتهىفيبميزةبابلبلادالكاشي!فيالمصركاملاتصفلقد!

هذاممهايشكللدرجةوالجمودالتشنجنمبمالتطوراعدموهيألا

شمووينتابناوقد.الاكَاديبالحصرمثلاَقيسمااذاكبيراتناقضاالهصر

الاصليينالبلادوأهلالغزاةبينالحلاقةحبغتقدتوترالتمنماوكأنيوحي

الحكامبينمنيوجديكادولا5وركودخمولفيشيءكلوكأننعم

العامالخطهذاعنشذأوالملوكمنالمجموعةهذهعنخرجمنالكاشيين

يشيدأثرأخلكلهمنبينهميوجديكادولاضنى.4إخاصةبصفاتليبرز

له.ها!ةبانجازات

وكاشتيلياشحومنداشِواجالأالاوائلا!كاشيناكملونأأباأضفىلقد

ملك،الاربعالعالمجهاتملثه،القديمالملكياللقبأنفسهمعلى"ا!لي

عليهم،والذيألوقتفيهذاثلقد."بابلملكواكَادسومر

لممررهـضمًفالكفاحكان.هذاولقد.بعرضبمالاحتفافلأجلمنحتىالكفاء

حاكامضدوإنما،الحربيةقواهمكافةاس!ئنفذتوقدبدواالذينالبابليين

الكاشيونظلففدْولها.اينهرينبينمابلادثب!فياالسلالآ-!كتة

أولايمعشرالثانيالكاشيآقلكِاستطاءأنإلىهيؤلاءمعمستمرنزاعفني

بلَأدألىذهوطرهنجميلاياا!كما،ابلادملوكعلصَاخرالتغلبياشبيريى

السكانوكأفمفاصبحواللكاشينِنالأمراستنببالذاتذلكوعند.عيلام

.الشرعيونوأصحابهابابلبلادفييلآصليَون

الِوضمبىحبالغميضرووقلةتنصفبابلبلادتاريخفي!بةتوجدقلما

منالبهاشيةللحقبةالزمنيتحديدنافيانطلقنادوحتى.الكاشيةكالحقبة
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صورابىعمرأنزلتالتي،النهرينبينمالبلادالقصيرةلتأريخا2نظري!

قرابةالىالكاشيةزمروالحقبةقَصَّرتبحيثت.م7!حوايىاليالبابلي

احعبعص!يتمدىَلاوهذا.الثيمء-إلاكثبرعنهانطملا،كافا-ننا-سنة045

بمضمنقليلةنقا!عنلنالتكشفالظلاموس!فيتنصبالنورخيوهـمن

الامرواستتباببابلإلإدفيتأقلمهمبعدوحتىالكاشيالتاريخجوانب

فيها.لهم

الخامسالقردقمنتص!ففيعاش!!/بهاِراينمداعشيدعىملكانرىوهكذا

أثروضوحااكثرليصبحالضوءمنطقةفبدخلَالظلمةنطاقيتركق.معشر

(الوركاء)اوروكالسومريةالحاصمةفيالاثريةالتنقيباتفاأبانتهما

اثينالربةالىمنههبةالملئههذابناهقدكانصغيرمعبدعنك!ثفتالتي

ماقيساذا،الجبارالكبيرالمبنىبذلكليسالمعبدهذاانوبالرغم.(اثاناإ

يريخاانهالا،اوروكفيوالاكاديةالسومريةالكبيرةلأبنيةتلكبابماد

صداالاقدمالبناءفنعنتميزهخاصةصفاتجدرانهوارتفاعباسسمه

بابل.بلادفى

امامية.صالةمعالشكلطولانيةغرفةمنللبناءالعامالمخططيتألف

الممبديتميزذلكالىوبالاضافة.صغيرةجانبيةقاعاتبالأولىوجيط

باشكالمتناوبةصفوفايزلفاَجرمنالمبنيةالاماميةواجهتهبارتفاع

لوجهو!أاليهاالناظرتستقبلالتي،والمياهالجباللهة7تمثلبارزة

البساطة/منبلغتمهماالمعبدهذامكانةولتبلغ.34(رقمصورةانظر)

حضارةمعوعلاقتهاالخاصةالكاشيةللحضارةحلي!كبرهانيبقىظنه

الحبلية.الصموب

الصحيدعلىالكاشيينالحكاممستوىكثبكهتفحصناماواذا

ليسنحدهالممايم9تل"أمراسلاتاليناملتهالذيبالشكل،السياسي

رسائلع!-،منوصدمنلبالرغم.ال!صاريمستواهممنحظباصن
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الملكينتساويلناتبينالتيالمصرينللحكامالكاشيينالملوكمنُوجهت

واضحة،المحزنةأ!نفيقةتبقى،أخ"بتحبيرالاَخرمنهماكلمخاطبا،منزلة

مصر.فرعونحرمدارالىبناتهميرسلونكانواالكاشيينالملوكانهي

مصرفيوجودهنعلىعديدةسنودْتمضيكانتولوذلكيحدثكان

الشاغلفكانالواقعأما.مصيرهنعنخبرأيمن!نا-!هـإوأندون

يستطيصواوأن،المصريالذهبيدهمتصلكيفهوالبابليينللملوكالرئيسي

حظوامااذاالكبارالملوكمرتبةتبوئهموبالتاليالحكمفيأقدامهمتثبيت

بفكرةيقتنعلمالمصريالحاكمكانولما.مِمببريةِامييىةمنالزواجبشرف

لمحاولةلاجئايضطرالاخيرهذانرى،كاشيملكمن.خاتهاحدىزواج

جعلهاا)ىأيصار،إلباالىجميلةمصريةالأقلعلىيرسلبأنمصرفرعوناقناع

المالك.المصريالبيتعناميرةوكأنهاالكاشيالبيتبهايفخرشرعيةاميرة

يشلهاالقدمفيعريقةحضارةعظمةبإنالشاسعالفارقالمرءيلمسوهنا

الحضارةضغطوتحتضوءعلىيحيُ!يزاللامالكبيتوبيهنالممريالملك

*!تامبشكلبهلاإعترا!جاهدايم!عىالقديمةالبابلية

اشنْي،عقرقو!خرائبفيأجريتالتيالحفرياتآخربرهنتوقد

كانتالذيالمكانفي،-بغدإد--منالشمالالىمتراتكيلويفيغتبحد

لهمسنةاتخذواقدالكاشيينالم!وكان،الارتفاععالةز.إقورةدومافيهئرى

الميؤيسس-يكونأنيجب.لملكهمجديدبتأسيسِمقِرالآشوريينالملوك3

عثر-الخامسالق!ملبيدأصدالأولاوريجالزوالملكالمدينةْلهذهالأول

ملكأكانلقدالمدينةلبناءوَالمجددأما.كاراينداشالملكوسلف

منوبالرغم.الثالثكوريجالزووخلفائهوأحدالأولالبانياسميحمل

كوريجالزو".ءدورفسُميتالأولإانيهابلقبتحتفطالمدينةبقيتضدذلك

الكثيرفييتجلىالعمارةفنفيالقديمالبابليالمحماريالطابعاننرىوهنا

بالكاشيينالخاصةالفنيةالميزاتبعضهناكانبيد.الم!دينةهذهمحالممن

الاخرىالجبليةالشحوببفنتذكرناالتي،مثلاالجدرانعلىالملونةكالرسوم

الأدنى.الثرقلارضأيضارالغازيةالمعاصرة
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ضيارلاايدلتحدلحمجرالتمنعلامايأ،":"كودور!لبايُسمىلِمائدرلقدو

فيوذلكالكاشيةالحضارةمناَخرجانباالشيءإهضلناتنيرأن،الزراعية

أولاعرفماأقدممنتمدانصابانها.الفنيئوتارالااقتصاديالمجالين

،سوزامدينةفيمنهاالمديدعلىعئرلقد.التاريخيةالحقبةهذهعن

شنهاالتيالحربلتلككغنائمبابلبلادمننقلتحيث،عيلامعاصحة

بشكلهاالقطعهذهتتميز:بصدفيماالنهـرينبينمابلادعلىعيلامملوكأحد

جوانبهنحتفيالاقانبعدمالاحيانأغلبيتسمالذيالمخروطيالطولاني

تفصلمقدسةعلاماتلتكونخصيصاالاصلفيالحجارةهذهصندتولقد

وأكهنةأوكبارلموظفيناقطاصاإالملكقامالي،الزراعيةالحقولتلكبين

امتيا،زاتذلكجانباىاالحجارةهذهفيارتبطتما.!وكثيرافىللمداوةةبها

الزراعيةالاراضيهذهعلىمثلاوالضرائبالرسومدفعكمدمخاصة

وبجانبهالارضاقطاعنصاستثناءبلاالحجارةهذهتحمل.تحددهاالتي

صحةعلىكشهودلهاشعاراتأوالآلهةرموزمنطويلاًصةأيمثلنقثأ

.(35رقمصورةانظر)الوثيقةفد

الشكلمنبدلاالمجردةبالرموزلهتهماَابراز!لريقةالىالكاشيينميلان

لأنالحصرلهذاالرسممنلديناالمتبقيالضئيلالقسمبهذادفعالبشري

.محتواهوضوحمنجانباألضايفقد

تكونأنتستطيعلافانهاالكاشيةالاسطوانيةبالاختاميتعلقفيماأما

المصر،هذااليهايفتقرالتيالكبيرةالاصاممنالتشكيليالفنعنبديلا

القدربنفسعليهاالمرسومةللصورةكافياسطحاتخصصلالأنهاوذلك

وعلى.الصورةجانبالىالمرفقةاممتابيةاالاسطورةالىئنركهالذي

لتعرضهابالطولالآنلنصفالاسطورةأصبحتالسابقةالعصورمنالمكس

تاريخمناخرىعصورفيالآلهةانمنوبالرغم.تفصيليةصلواتذكرالى

كالعصربهلاصةأوالتاريخكمجرهذالحصرنابقةسانتكاسواء،الأدنىالشرق

الابتحاداننجد،مجردةورسومباشاراتجسمتقد،الحديثالآيئوري
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وافحتالرسمفنفيانسانصورةعلىورسمهاالالهةتخيلعنالواضح

مناذ.الصدفةبطريقظهرتبادرةيكونأنمنلأكثرالكاشيللحصر

الحاكمةلمطبفالقديمةالعلاةاتبتلكارتباروالظاهرةلهذهيكونأنالممكن

تحولفياخذال!ذيالعامالظرفذلكوفيالغربيةالهن!ديةبالديانةالكاشية

يمكنلاوالذي،الكاشيالحصرفيالجديدطريقهليشقلهمهدشاملديني

المثالي.الس!وكأهميةعلىالمصر!ذاةصركيزسوىتفسيره

الي،الدينيةالاساطيروتلئهالاكَادي-السرمرنجباللاهوتمجمعان

تشخيصسبرىكلهاتكنلمالعنينمئاتمرعلىالآلهةبحضحولحيكت

وشربرةمنهاطيبةالظرقةالقوىهذهعلاقاتلجوهرووصزاالطبيحةلقوى

،هساعدةأووكراهيةصشكلعلىَ:إشريتينوعداوةصداقةشكلفي

فيوالاكاديةالسومريةالآلهةاساطيرتاكنلمكذلك.وقوةخبثوصراع

كماالضقيةبالمبادىءارتباعلذات،الهومريةالاساطبرشأنشأنها،1ا،صل

لآلهةالقديمالجيلضا.الفضاءآلآلهةالجديدالجيلىإ!نالصراعيكنلم

مشكلةحوليدوركانوانما،قي9اخا!لابعذاك!راءاالضيقةفيالفناءدار

علىحمورابيقانونبرلم.الكونتنظيمفينهاكلوأضيةالسلطةقيادة

عنصراالآلهةننالبابليةال!ارةعرقةتذكارينحسباقدمهيالتئيمسنة

الكمالماهيةاسمىايضافيهاوجدملوحسبالظودمنتهىفيخالمداب!ثريا

ليجسدالاياكنبمالقانونهذاانهوفحرفهالذيهالشيانغير.الاجتماعي

التطبيقيةهالناحيةمنمعنىأيل!يكونأندونعصرهفيمثاليةنظرة

كىاحمورابيعصرفيضنىالحياةقيدعلىبقيتالقديمةالدينيةفالاساطير

منالعلماءانالىنشيرعندماحقعلىبأننانعتقدوه!كذا.سابقاعليهكانت

الألفهالنصص--الثافيءمنفيالدينيةالملاحمنجقحوناخذواالذينهمالا!نة

الملاحممنخذفتفقدلذلكصنجةو،الكاشيمالمصرِفيأيق.مالثانية

للالهة.البشريةالصفاتعلىخاصةبصورةاليكوَكد،الاساطيرتلكالدينية

تلكفيالبحضبحضهمضدالاَلهةصراععنهنايُغضالطرفنجدولذا
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اللاهوتفملهاء.الشرضدالخيرحاميةدورالآلهةبهاتلعبالتيالمواقف

خلقيمعنىعلىترتكزالتيالدينيةالاساطيرتلكسوىاذألنايخلةوالم

تحاف!لمالتي،جلجاميشملحمةسوىالقاعدةعن.هذهيشذولم..مثالي

الا-مثاليهدفأيعنتجردهامنبالرغم-الاصميةمنمستواهاعلى

الانسانية.للمشاكلبتحليلهاالحامةنظر!العمقتبحا

ا!الكاثيايضاكان،الاجنعبيحاكم!كلندلنهالباالحالهيوكما

.مع!يصيمهه!المحزنأالعروعصراليقظةبلىعصرلااللشيصبالنميةالاجنبي

ظهرتالتيَالعنيفةالصدمةلتلكمدىوابعداعمقلّعليليوجدأنوجبلقد

المرءيستطعولم.الاقتصاديالانهياروفيالسياسيةتقييد!الحريةفيممالمها

وغضبهااتباصاشالآلهةابتعادفيسوىضيقتهوادراكذلكسببايجاد

حانبمنالتخليلهذاسببمنهناكيكونوأنالابدلاوبالمقابل.عليهم

بحقالبابليالشعباقترفهالذيالاثمهوكانوالذيالشعبصالآلهة

الىليتطرقارتفهححيث،رأيناكماتطورقدالآلهةمفهومكانولما.اَلفنه

عنالتكفيرالمرءباستطاعةبعد.إهدلم،العامةالخلقيةالاجتماعيةالمبادىء

الدينيةوالطفوسالمباداتكيفيةسبلتطبيقباتباعهفقطالمقترفةالخطيئة

م!الآلهةاخذتاذ.الاضاحيمنوخيرهاالدينيةالافراحاقامةمنالمادية

وتحددترسمالآنمنذ،للخليقةالكاملالمثاليالسلوكمبادىءتجسدالتي

الاجتماعيلسلوكهوانظمةوطرقا4لحلاقاباسسابأجمعهوللشعبللفرد

الشعبيالانحطا!هذاعلةعنالبحثبالامكانيعدلملذلكوتنيجة.العملي

المسلكية.الضطيئةاقترافهو،عامواحدذنبفيسوى

رواب!،عليهمبهاتنممالتيحمايتهامقابلالبشرمنلتطلبالآلهةان

التخليللالهةفدرماوإذا.البحضبمضهممععلاقاتهمتحددخلقيةمسلكية

للخطينة.اقترافهمعلىكيدلبرهانذلكفان،هؤلاءعن

الدرجةلهذهتيقطقدوالخطيئةبالذنبالبابليالانسانشعوركانولما
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الاحساسَالمتواصلبهابلغلدرجةفيهوالتطرفللغلوالطريقبذ)كفتحفقد

الشعورلهذاقدرولقد.الآلهةاماماحاماسيالبثالنفسياضعقيدوااتقصرا

تقللا،النهرين!!نمابلادسكلادعندالاهميةمردرجةذاكبعديبلغأن

النظرةتولدتلذلكونتيجة.والمسيحيةا)يهودبةعندعليهاصبحتعما

.سهواأمقصهـدااقتُرفتأنسواءلخطيئةعقوإةالاايسءتاب!لران

التي،اثمااثمايمددهافهرسفي،المحاصيهذهبعضوردتوقد

بلومو-قضيارتكابهابمدمالإلهمععهدانفسهعلىَيقطعأنالانانعلى

مثلقطْعَفانالمثالسبيلوءلمى.الإ)4لوصيةتبحا،عالمجتفيءرتكبها

لتالواحدةةالأساعضاءبينالةصتةإلمتحرعلىفقطيقتصرلاالمهدهذا

الكذببمنعوكذلكالجمبلونكرانللاصدقاءالاخلاصعدمبتحريمكذاك

حتىنمم،مقوعمةغيرالحقيقةقولءإىاحضواانواعهاةضتىوالافتراء

حسنة.معاملةالاعداء.مماملةأي،الحرباسرىةدالقوةاستخداموتحريم

وجودبالمقابليتطلبالبشرية-الإلهيةإلمحلاقاتالمسلكيالتركيبهذاان

لممصيةوبةء4إحثابةالمصيبةكانتمااذا:!ومصاك!معينخراَحتميمبدأ

المصيبة.منالبريءبانقاذوالطهارةالبراءةئكافأأنفيجبصانJالاارتكب!ا

والامثالالحكممالحديشابهالحكمةادبمننوعنشألقدالواقعوفي

يعيثرأنعليهكيفهللانسانينيرمسلكعنيبحثواليهوديةالقديمةةالمصر

وستجد.وسلامبخيروليبقىالاْجتهاعيةالإلهوصايامعيصطدمأندون

براثنتحتالمحذبةإلميالباالشمبنفسيةفيالةممريمنبحهاالاشياءهذهكل

منينيرأنيستطيعماالحكمةادبفييوجدلاانهبيد.ال!اشيالحكم

فيبالكوارثئصابالصالحان،-اليهودعندالحالشأن-الحقيقة

اسدنيا.اهذهوبخيراتبالسمادةامالظاينعمبينحابابلبلاد

ونكبةجهةمنالإلهيوالجهودالعدالة!بنالرئيسيالتناقضشكل)قد

لهاتتعرصْالتيالمشكلةنفس،اخرىجهةمنوالصالحالبريءالانىان

ةلإدفيحتىلمكبيرلمزموررئيسيةحيةمادةشكَّل،ذلك!عداتوبقصة
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سوى،الحيرةلهذهمخرجمنهناكيوجدولا..مقالثانيةايألفةلنهابابل

الاكبر.للالهالمسلكيةالنهائيةالارادةامامالبشريالتفكيرإسجز،الايمانفي

يعانيهاالتيالكثيرةالآلامتلكسببمهوف!هيمكنلااذياالشيءاما

الوقتفيوخاصةالخارقةمردوكقوةطريقعنالخلاصاَملينالمستغيثون

.الزوالمنقربتوكأنهاقوتهفيهبدتالذي

الآتية:بالكلماتالتظلماناشيدأحدبدأفقدولذا

الح!كمةسيدتقديسأريد

تطاردنيلصحابفِاذ*خلةىنظِرت

منيلإلهي*قدَمقطَقرانمنماوكأن

،الطعامعندإلهتبمباسم!يسمَّىلمأو

واضخاللعيانيكنليمسجودقيإ"وكأنراكماوجهيعلىاخرِلموكأني

-يَوالصلاَةالترِجيعنفوهوشدَلسانهخرسكامرىءأو

-التف!حياتِوأهملوابطلًالاعياد

طمامهحتيملت!اربهيناجلمالذيذلك

لهاطينيارقيماَيقدمأندونبتهرتاركا

وبساطةخفةبكلاقدساباالهمقشما

أناظهرتهكذا

والصلاةبالتوسلإلاافكللمولكني

الحياةبانواجبي)الأول(فيوالقراحساسيالصلاةنتكالق!د

القلبيةرغبتيالإلهتقديسيومكان

وصية()وغنىوبحليالربةوعرس
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لئيالملكاجلمنالصلاةكانت

ليالاوتارعلىامزفوا

فرححة

رغبة

محضقَراللهفمندخيراللانسانيبدوماانالا

خيرا!تهفعندقلبهفيْثهصلوما

الحكيمة!بخططهمويحي!السماءفيالآلهةارادةيملممن

الاَلهةرادة()1بتغيرالاحاطةالبلهاءالناسيستطيعكيف

صريحاقديصبحفيالنهارميتا،للايعيشفالذي

سريمافيسحقفجأةأظلمقد

و.بلحبيغني(تراه)مالحظةفي

الثكلى"كالأمييولول"نوالى"فيبعدهالتجده

الارادةتتغيروالظلمةالضياءلنبدلوكما

للالهالانساناستسلامإلاالواقعفياجستالحك!ةهذهخاتمةان

الخيربينالتميبزعن-عبزهثمومنعلم.هايحيطلاالتي،واراداتهالاعظم

للشعبالخلقيالدينيالتفكيرتطوران،الاعتقادلنايجوزوبذأ.والشر

ومسافةطريقوأية.الكاشيالحكم!ايةةيالنقطةهذهبلغقدالبابلي

المرضان،الشومريالعصرفيالانساناعتقدأنمنذالتفكيرهذاقطعهما

نأدونمعينانسا/نعلىإلشريرالجنهجومنتيجةسوىليساوالمصيبة

الخلقي؟للموقفصدىأيذلكفييكون

الىتاريخهالعلماءأعادصمديقينبينحوارشكلعلىاَخرشمرووصاخا

الممكنمنانهالا.البليغاسلوبهمنانطلاقاوذلكالمتأخرإلميالباالممر

المصرنصلقدبحيثذلدمناقدمالىالشعرهذازمنبرقىأنايضا

كنشيد!ؤكد،ايوبكقصة،والمفمملالواسعالسفرهذاان.الكاشي
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وكذلكالخلقيةالبشربةللمقاييسالجذريالعجزعلىمردوكحكمةمديح

للعدالة.الإلهيالصرارومعرفةالبشراستطاعةعدمعلى

الشمرينهذينفيالمرءوحسلهاالتيالدينيالسلوكدرجبماانبالرغم

للشحب،الدينيوالاعتقادعملياتنسجمالتيالقمةتاكحظاتجاوزتقد

نظريةفيالشمبومصالحتتفقالسلوكهذامنالدرجةتلكتحدلماذ

انطلاقنقطةتشكلتبقىانهاالا،القدرخبايالمحرفةالتامالبشريالحجز

تريناانهاكما.القمديمايمادنىالشرقفيالدينيينوالورعالسلوكلتقييم

السياسبمبلانهيدابطيرتب!*وجبا!فكريالنطورانعامبشكلايضا

قتصاهي.واي

،الكاشيونكاناذاماهوحالياادراكهيمكنلاالذيالامرانغير

فيفملااثرواقد،بسيطةصاكمهَطبقةسوىالواقعفييشنهلوالمالذين

قدالكاشيينانتثيدبكلنحلمإننا.الاجتماعيوالسلوكالدينبينالربط

استشهدواكونهمالاصليموطنهممنبهااتواالتيالخاصةلهتهمةااحتفظوا

الظننستطيعلافانناذلثهمنوبالرغم.للعقودابرامهمعندالآلهةاولبها

واعبادتهاكيفيةشكلحتىأوالآلهةلهذهالخاصةالماهيةصلشيءبأي

الخلقي.دورها

اَخرنوحالشعبيالدينيالاعتقادعنانبثققديكونأنالممكنومن

الاعتقادفيجذريتغيبرالىادىقديكنلموإنالذي،الدينيالاتجاهمن

الجنبمالمكالاعتقاد:فروعهاحدفيتوسعالىقادانهغير،الدينيالبابلي

قراءةوأخيرابالتعاويذالشياطينطردوكيفيةوالث!عوذةوالسحروالشياطين

،الفرعهذاالىبالذاتالآنالرسميالكهنوتاتجهوقد.المستقملوتنبؤ

يلارواحوصجدتلقدنعم.الشعبمعارتباطاتهواواصرعلاقاتهيفقدلاحتى

منأخرىوبلادبابلبلادفيالسنيناَلافمنذتكيدبككوالخيرةالشربرة

القدرهذامثلالابليالشبعلىقبلامرقديكنلمانهالا.ايضاالعالم

كالشعوروالليلالنهارمنوقتكلفيبالشياطينمحاروبانه،الشعورمن

الحثي.المصرفيحدشاالتيالفظيعةالجذريةالتفيرأتالرنشأالذي
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بتنظيمللقيامايضامضطريناتمسهمالكهنةوجلىفقلىلذلكونتيجة

بنفسوذلك،مكافحتهافيةيستطيمونبشكلال!ثريرةللارواحالظلمةعالم

المحليةبالآلهةالخاصالنورلعالممعيناتنظيمافيهوضحواالذيالوقت

القديمة.

منالمرءيتمكنلمالتيالمدداللامتناهيةالئرعناصرالمرءربطوقد

مجتممة،الشريرةالسبعاَلهةقوةهيعليابقوة،استثناءبلا،بهااطةالاح

هذهتفسيراحياناالبحضحاولوقد.الخليقةبليةسببيعودإليهاالتي

.عيلاملبلاد.الرئيسيةالسبعبالآلهةالشريرةالسبع

فيالشياطيناذىودعونصوصالسحرنصوصبجمعالانسانقامثم

تجمتالتيالشهيزةوشوربومقلوبسلاسلشميتالنصوصمنسلاسل

اشكاله.منشكلبألفالمفاجىءالاذىلدفعألممليةالحلولفيها

الث!ر،جماحلمااذاالبشريةالنفسداخليةشملخنىذلكتوسعوق!د

سهواأوبعمدلاقترافهاعليهاغاضباعنهاللتخليالخاصإلههااضطراربمد

فيالبابليالدينيللورعالخلقيةالصبغةانتقلتولقد.مامسلكيااثما

الحكمعنايضاالانسانعجزومنالآلهةبارادةالتنبؤصالعجزمنجوهرها

تحاليلهابذلكوتناقضتفتشابكت.والغلوالتطرثالىالخلقيةالمقاييسعلى

الرسميةالكهنوتيةالديانةهذهتستطعلموبذا.الإلهيةوللمدا)ةللخطيئة

بواسطةعليهافؤثرأنالإلهيةالارادةبهتمرفمخرجايجادذلكخلالمن

القرابين،بواسطةوالتنبؤالدينيةوالاخنفالاتالقرابينوتقديممثلاالصلاة

بالركمنجدولكننا8الشراذىودفعوالسحرالدينيةالاسراروكتمان

الطتيعلىمتفوقةاليوميةالحياةفيبقيتقدالكهنةديانةانذلكمن

ئقطةهوالبسيطالشعبيحتاجهمااحوجانذلك.المنحسرالاجتماعي

طريقأيمحتارايتخبطيبقىأنلاحياتهلطريقومفهومةواضحةانطلاق

بابلبلادفربللثوذةفَدركيف:بالذاتالعلةتتجسموهنا.يسلكهأنعليه

بشكلومداهامحتواهاليتوسعاتشهدأناللاحقةازمنيةاالقرونخلال

التاريخءعصورمنضبةأيةفيمثيللهئ!هدلم
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لرجافصل

يونلعورا

السيالسبمالتطور-النوسع-*ستيطان-أ

بينالواقعةللمناطبئالفعييننالاصحا!الجثيييبطإإأوا!لاسمويميكنلم

اَلحشِين-يلل!!إض!عندما،المتوس!الابيض*وايبحرزاغروسجبال

البلادهذهاستوطنالواقعوفي.لهاالخاطفخؤوهإلايلصحثئمفاثربلاد

واناقاليهربحر.فىيلأولِموطنهممنالارجحعلىنزحواالذينالحوريون،1إَ
-س-..ح!
بينماللإدامجإلىانحاءصكافةالسلميففيبالطرقليستقرواالسنينقئات/عبر

الاّسماءبعضوتشير.قبلهميقطنونهاالسوبارتيونكانالتي،النهرين

يين.بالحورلهزلاءعلاقةلاوكأن.مقالئالثةايالفهالىتحودالتيالسوبارتية

الزراعيةالمناطقفيحوريةجماعاتتغلغليكونأنبدلاذلكمنيالرغم

؟اور"لالثالثةالسلالةعصرخلالهحتىفحلابدأالحنىقدمنالمتحضرة

مثلحدثقديكونأنفيجبالمييمالفيا!ا.ثقريباق.م0002الموافق

الاناضو7فيتبه-كيللمنطقةالآسُوريالاستعمارعمرأثناءالتغِلغلهذا

منسنةمائةبعدالحوريالتأثيروجودونلمسهذا.مقي.18-ص)!ث

منطقةقلبتحتبرالتي،مثلاالفراتف!فاواسطادمنهذا

النضوصبعضفيتجلىفقدالتأثيرهذااما.النريبيناستيطادإلسامحة

الحورية.باللفةالمدوفةالدينية

!يهشِيال-!النهرلنِوبلادالاِرج!استيطكعلىأعقبلقد
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صأليا!وا-لمسلمى---لطلا-ف!الشعبالزدحصاَش!ر!ئ!الضا

ئم!قعشرالسابعالقردطبداية

إثإبمعلىضغطواالذينهمهـولاءيكونأنأيضاالمرجحمنانهكما

5ذIماالجزميمكنناولاهذا.إلبابلادبهِ!راليفدفوا Iقدالحَوريودن

وانخاصة،وفلسطينالشامبلادعلىبضغطهملمصرالهيكسوسيخيهزوسيبييا

"-واللغوية.التاريخيةقرائنهامنآلكثيرَيومبعَديوماتفقداخذتالنظريةهذه

مناطقمْيالكبيرتوسعهمعندصماباجابهواقا-الحوريينانتبدو

التيمنأق!ىوذلكينهمتجمعهامةسياسيةرابطةتأسيسوأثناءاستيطانهم

يكونأنالمحتملومن.والكاشيالحثيالغازيانالاَخرانالشحبانلاقاها

الاساسيالعائقشاكلالذيهوالشعبلهذاالداخليالسياسيالدستور

ينتميأنبدلافوقيةطبقةلقيادةخضعالحوريالشحبفجمهور:ذلكأمام

المرباتعلىالمقاتلينالأشرافطبقةوهيألاأجنبيدمالىالعرقيأصلها

كاملىالمارياني،بالطبقةهذهتسميةتدلنا.الخيولبفرسانيسمىماأو

الشمبانفيهشكلاومما.هنديلاصلبحتةاَريةتسميةالاليستانها

ومن.!ائيافيهانحلتأنالىتدريجياالطبقةهذهامتصق!دالحوري

ايخلتربيةبحنايةمارستالتيهيالحاكمةالطبقةهذهانأيفماالمؤكد

تربيةحولمفصلشرحعلىعثورناذلكالىيشيرومما.الحوريينعند

يضاف.كيكولياسمهحوريشخصألفه،الحثيينعاصمةفيالخيلوتأقلم

الامريقتصرولم.هنديةلاعدادألفاظاتحويفنيةتمابيزاستخدامذلثهالى

الاصل.هنديةالحوريينالملوكأسماءجميعتاكونلأنتعداهبل،ذلئهعلى

الحورييصبحأدْقبلوذلكعقباتبدو!هذامرقديكونألاهووالأكيد

فمالة.سياسيةوحدةتشكيلعلىقادراالحاكمةالهنديةبطبقته

خاصةمتحددةصريةدويلاتالامربادىءفيو!جدوأنالاإدولاهذا

انهولو،حوريةبلدا!وجودعنتتحدثمتأخرةحثيةنصوصاهناكان
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من؟الحوريالملك،مفهومدتمم!الوضو!دميه!يهيفمندومايكنلم"

الق!الخلامسفينطلق!ااانيتانيةَاتسمية.(اببتانيةالدولةملك"مفهيم

وَالبحرزاغروس!!نماتمتدالاحلرافواسعةدولةجملر.مقعمثروالرابععشر

ابثما.وارلثوراَحتىوانبحرومناتموسط

والديانةْواللغةوالمظمةل!لحؤرقيالشمبيالحنصرالدولةهذهقادتولقد

قحيرةأيضآكانتقويةا)دولةهذهكانتمابقدرأنهالا.أقمةاالىالحورية

فتاكادق.معشرالخامسا)قرنمنالتاريخيةالحوادثذكراما

أ!صالص!عيرمارةلالكركوكالح!ف!إوالمنطفةالشىجنةءنصالمثردنا!اذالهيكِور!كيثس

حوِاليخاضمتينكانتاحلبمنِةالقربالغرباقمىفياِلواققة
.بارراشتاربنالليتاعث!!للملكق.م145

وفيأرءابشامقاطمةفيالصغيرةالمدينة-لمكنوزيفيالعثورتموق!د

ذيلهاقدكان،مكتوبةوثائقسواءحدعلىموكيشلمقاطعةالتابعةالالخ

صيعتبرالذيالأولارنا5شوسلفهإخاتمأوالخاص4بخاتهشاوشَّتارالملك

المملكةكانتؤقدلذلكوتبعا.الاَنحتىلذينامعروفميتانيملكاقدم

انضماذ،النهرينإ!ن14شمالفيالحوريةالدولةمركزتكيدبكلالميتانية

-وبصورة.والغربالشرقفيالاخرىالصغيرةالدويلاتلوائهاْتحت

الخاصالقرنفيا!جبئانمقكأسلطةالىاتيميثييروكرخضصتفقدخاصة

ا-أبيَخنى-اشبّورمنالواقعفياَشورملوكيكنلمحيثميئعشير

صمححححت!صتدْكرةانودْلك،تابع!اسمييرْملوك.أكثرنادلنا-ا"

الملك!الصيلممأحصيخصازاالحاَ!الي!ثح!اتجفت

الذهبمنبابااَشورمدينهمناحضرقدشاوشَّتاران:يثوئيلوليوما

.،واشوكاني"بالمسماةالميتانيينبلادعاصمةفيقصرهفيص!مص

شيئاعنهمنحرفلاعدنجدينميتانيينملو!انجدشاوشَّتاراستثنيناواذا

قدومصاهرةودية-علاقاتان73ثدفآرتلارشيفإ!دلنا.أسمائهمسوى
ص -ئاة2-
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و-افيياَخقنهتص!ضي!اح!نت!ةالملبهيةا-ووتاقيممص-

الثافىالخلف،الثانيشوخمارناانأيضاونجدكه!و+مينوهـ!أ.

فرعونالىنينوىإلهةعشتارالكبرىالربةبصورةيبعثلمأشاوشتار"ل

أيضألنايثبتماوهذا.والمافيةالصحةلهولتجلبإهاهذاليتباركمصر

الميتانية.المملكةتتبعكانتآشوربلادان

لولاشطالنِزاءلدءمنبدلاافِاح!ىكانشييرتارناوفاةوبمد

نفسهتتصيبِمناش!-لابكفتووالذيالقديمالشرَقبهتميزحيث،الحرش

بطريقةتمقمدذلككانإنالتاع!دنستطيعلاانتاالا.العر-!رر!مم!ءاى

اغتصابطريقعنذلثهبلغأمالثرعي!الخليفةهوحقاانهأي،قانونية

خاتمةالملثههذاشخصيةفيتجسمتفلقدأمرمنتممن2ومهما.العرش

نعرفاننا.الوقتبنفسوزوالهااكحو!-لكبيرة!-السلطةعظمة

مجتممين.الميتافيينالملوككافةحوللديناتوفرممااع!الملكهذاعن

السحادةنستقرىءبعو!َا!6امينوْالىمثلاْرسائلهخلالفمن

حكمه."منالأولىالحقبةخلاليمملكتهعلىمجبمينكاناحيمثوالسلام

توثرا.ئا.وازا-اضطرْء1ََ،-المحاهدةمقدمةتريناأخرى؟احيةومن

ممب،المفاجىءالتامآلتحولاذلكشوصبيىالحثيمالملكالى

الميتانية.الشلطةانهيارالىايضاوالذىنهايهفيالوضمعساد

كان!قئاسمهحوريملكلوجودايضاالمقدمةهذهوتشيركما

حجاذاتستطيعلااننابيد.الميتانيينملكتوشرا-تَاجانبالىيحكم

نستطيعلاوبذا.لهتابعامَسوداملاكاأو"توشرا.ئا"لأ-اهذاكان

كاالحوريودْ"المفهومينعلاقةتوضيحمنالتمكنالمجالهذافيأيضا

اقامةفيكانلقدحالكلوعلى.البمضدبعضهمامع"الميتافوند!و

إلقى!ي!و!ه!يإِهذا-ا!.يجو!علاقاتِ-دللومالص!يهءلين

بيا-د،!"ضدالحرباىا((توشرا.ئا"بدفعالذيالسبب

،الشام!ئَيلو-منتصر%اكنسحاذ،ذلكفيكانحتفه
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توضعرالا،عاصسة-اضليثالف!اتوعبر،دولتينالبينالنزاعمصر

شوءلارنامنكانوماا:الخابورن!.علىالعينرأسصنبالقرب،واضوكاني

بلادفيوالخرابالممارليزرعالفرصةهذهاستغنمأنالاارقا؟ماابن

نصيبمنيصجلمالميتانيالمرشانفهوالامرفيالفريباما.الميتانيين

مئي-استطاعلقدالحكسعلىبل.الابنصطمنولاضنىالحوريالاب

علىشوئيلوليومانصبهصيثالصغرىاَسياالىالهربتواشراءلابنوازا

اسميوملكلثموبَيلوليوماوكصهر.إخاتهباحدىقرانهوعقدوال!دهعرش

المثسهورةالمحاهدةوهويةمحتوىعدىاعتمادا،وازا-مئياصبحللميتانين

تعفالصيعبرة5آاالملكةإصيبجتكما.الحثيللملكتابعا-،اعلاهوالمذكورة

الشرقلزعامةيصبولهامنافساخطرضدأ!ييي!الحِ!ثيمادفاعيصايةك!اجز

ااضغسو.وهوالاتوشرا.ئانهايةاثرمستقلاحراأصبحالذيانماف!آلأْ

الكييرةالمنظومة"نجزءاتشكلكدويلةالميتانجيبئيه!ذاصبحتوهكذا

!اراغداوبذا.الحثينمبهاءإلأمبراطوريةاتصفتالتيالدويلاتمن

أهم،كركميشيحكمكانالذى،بياشَيلى،الحث!الملكابنجانبالى

المامةالاسرةالىوازأ-متئّيشوجميلوير(بجهصتن"لطيف

كيفالمحاهدهفيوازا-مئيوجدئناافرادها!اصدوكانهفأصبحالحثية

إَلهةفاشفثت،يدهمنفلتولكني...":أيضاقتلهشو-لارنا!اول

حبيب،البطلالملكحاْئيبلادملكالكبيربالملك،بشربِّيلوليوماالثس!

فروعلى...المخاطرمنخالطريقعلىقادتنيالتيالآلهةهذه،تيشوب

شوتيلوليوما،الشمساقدامعلىبضفيالقيت!االاليس!مارشانستيا

كانوما.تيشوبوصبيبالبطلالملك،حا"ليبلادملك،البهيراثلك

منيفاشفسر،عظيماسورابيوضربيديهاخنفننيإنالا!لكبيرالملك

الميتانيةالبلاداحوالوضعسمعوعندءا،الميتافيةالبلاداصالكافةص

البطل:الملك،الكبيرالملكعندئذتكم
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اذثَك-لافسوف،الميتانيةالبلادوعلىشوءلارناعلىانتصرتمااذا"

صلفقدوبذا،...أبيكعرشعدىوسأنقَبكليابنامنكسأجحلبل

كما،شوبيلوليومامناقطاعكهديةالميتانيةالبلادعلىوازا-ثي

وازا،-مئيبهيحدْذاماوهذاالجديدسيمدهمنالهدايااثمنعليه!أنحمت

كانالكبيرالملكالىذهبتعدما،الملكابن،وازا-مثيوانا"أيضا

كانوا،ومرافقانحوريانرجلان،عرباتثلاثفقطاصلمنئهمنيحوززي

ذلك،مناكثرول!،عفيكانواحدثوبسوىلدييكنلمكما.بصمحبتي

واصنةبالذهبمغطاةعربة:فاعطانيحاليعلىالاكبيرالملكأشفقولقد

الفضهَمنكووسهمامعوالذهبالفضةمنابريقين...مطبخوحوائج

مايخطروكلمجوهراتوقطع،هذاكلأعطاني،ثميناوثوباأيضاوالذهب

زالتقدالميتانيةالمملكةاننرىفانناوبهذا؟...هواعطاني،بالعلى

وصدهاعلىتعمرأنالحضاريةلاهميتها-قدرلقدانهبيد.الوجودمن

والزمنية.الجغرافيةاحدودامتخطيةالسياسي
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الحوريةالمنطفةفيوالدينألفن-ب

فيمجدداتتضحالحوريينصضارةاخذتالابحاثيأحدثنتيجة

واضحةغبرعامةخطوروضمنذاككانولو،وبب!ءالشيءبعضمنطقتهم

الحوريةاللغةتركيبعنالاكشف!دريجبالتالمرءتمكنواقد.والمعا)مالحدود

الادبيالرصيديظلذلكمنبالرغمولكن.ءفرداتهامنكبيرقسموعنخى

الاكَاديةللترجماتاللجوءمعهنضطربشكل،ومحدرداضحيفالديناالمتبقي

الحورية.التاَليفعلىصكمانصدرأننستطيعلكيالجوريةمنوالحثية

فتخصمنهاالحثيةامامثلاالدوليةبالمعاهداتالاكَاديةالترجماتوتدلق

ساطير.والاالملاحمنصوص

منالميتانية-4الحورإالقوةازدهارعصركانفلقدذلكمنوبالرغم

مصادرمنالكافيالقدرذلكيصلنالمبحيث،الفجأذمنواتفراضهاالقصر

الآنحتىيُستطاعلمانهوبما.الواسعةالأدبيةبموالمناالتشكيليةالفنون

الاريخيةاةحاثنامعظمعلىكانلذا،الميتانيةالمملكةعاصمةعلىالمثور

منالمحيطمناطقعلىرئيسيةبصورةتحتمدأنالحوريةالحضارةتمالجالي

الصدفة.بطريقالمكتشفةالآثارعلىأوالمملكة

الحورية،المخلفاتمناليدويةالحرفمنتجاتبعضلديناانفبالرغم

علىومثلنا.الشعبهذاحضارةعناليسيرالنذرسوىتحدثنالاانهاالا

البلادانحاءجميعفيمنتشراكانالذيالملونالفخارمنالنوعذلكهذا

تتميز:المتوسطالابيضالبحر1حتىزاغروسمنالاطرافالواسحةالحورية

4سوداإخطرعلالمدهونةالفاتحةبالصفرةالةخارهذامنهاصنعالتيالتربة

(36رقمصورةانظر)الابيضباللوننباتيةعناصرعليهارسمت،لامحةغير

،(كركوكمنبالقرب)نوزيفيالفخارمنالنوعهذاوجودلنصادفواتا
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عديدةبقاعوفي(الخابورعلى)حلفتلوفينينوىوفي،شوراَوفي

ننالنرباقمىفيأيضاعليهصعثزكما.النهرينبينمابلادشمالمناخرى

الفخارمنالنوعهذااحتكحيثانطاكيةمنبالقرب(العطشانةتل)الالغ

الميكيني.الفخاربزخارفتماسعلىبذلكفأصبحالايجيالحالمبتأثيرات

المدهونالفخارايضاالحوريونفضلهماجملةمنوهلةلأولويبدو

هذااستضداميكونأنالمماكنومن.(الفريت)الخزفاواللامع

ازدادحيثكاللازوردانثمينةالاصارعنبديلاالاليسالخزف

هذاوعلى.الاسطوانيةوالاختاماطجوهراتصناعةفيبكثرةاستحماله

صناع!خاصةوبصورةالفنوتهذيبتطورعلىذلكاْتَروأنالابدلا

.الاختام

علىيرتكزلاالميتاني-الحوريالممارةفنلاسلوبتصورناكانلما

لهالافتقارنانظرا،الحوريةالبلادقلبمن،صرفةحوريةلمعابدمخططات

كشفلقصرلنببنائينذلكعنالاستحاضةمناذألنابدلاكان،الاَنحى

فيوثانيهمانوزيمدينةفيالشرفظفيأولهماالمملكةاقاصيفيعنهماالنقاب

داروالثانينوزيمدينةواليمسكنيشكلفالأول.الالخمدينةفيالفرب

عصرالىيمودالبنائينمنكلتاريخان.الالخفيبا-نقميالصغيرالامير

التحديدهذاويؤبهد"الميتانيةالمملكةعظمةاوجعمرأيشاوشتارالملك

!ي.القصريخاكلافيالملك!ذاالاسطوافيالخاتمعلىعثووناالزمني

فايجيزبث!كلالشب!منكبيرةدرجةالبنائينلمركزالرئيسيانالمخططان

كليهمافيتتميزالرئيسبةفالغرفة.الحوريالبناءفننماذجمنانهماالاغنقاد

عرضيهامنكلنجد.علىكما.علىعرضهاموقدوجودمعالاسطوانيبشكلها

الغرفةلهذهالمدخلأما.الطولانيةالغرفةصض!جتشهَتمادلقائمةغرفا

معالنرفمنمجموعةاماصايوجدكذلك،طولهانهايةفيفيقعالطولانية

الواقعوفي.الحاثبيةالغرفمناخرىمجموعةالىالمدخلتشكلقاعة

المسىالبناه!ائصجميعالبناثينهذينفيالممارةمنالمنظرهذايحوي
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الشامبلادشمالفيلاحقاعليهسنتمرفالذيبالشكل،؟هيلاني"بال

.ق.مالأولىالألفبدايةفيأيالنهرينبينوما

واضحة،حوريةحضاريةخصائصطياتهفييحملوالذي،تبقىمااما

الديني.المجالفيبكاملهفيتجسم

نشأتكثيرةطبقاتذاتالعفويكالتركيبشكبلاهيالحرريةفالديانة

العناصرهذهبحضاقتبستلقد،السنينمئاتمرعلىقامتمتحددةعناصرمن

منابعمنالآخرالقسماليهاتسرببينما،الاكَادي-السومريالعالممن

الشمباصطحبهالذيالقسمذلكالىيضاف.غربيةساميةصفةذاتجديدة

الحاكمة.الغربيةالهنديةالطبقةبهاتتوبامعهالحووي

ماريفيوجدتحوريةنصوصفلمدينابالبابليينالتأثريخصفيمااما

لتعاويذنصوصمنتنألفوالتيلحمورابيالمعاصرالملك،زيريليمقصرفي

ولم.بالحوريينالخاصالاستعماللهدفالحوريةالى!نرجتالصفةبابلية

غثرالتيالحوريةباللغةجلجاميشلملحمةالطينيةالرقممنالكسرتلكتكن

الحوريينانعلى،القاطعالبرهانسوىحائوشاالحثيينعاصمةفيعليها

ايضاقاموابل،وصحبالبابليةالحضارةاقتباسعلىلؤوبينياكونوالم

الىالحضارةهذهنقلفيالوسيطبدورالاخرىالمجالاتمنكثيرفي

الأدف!.الشرقوغربغرب-شمال

فيالرئيسيتينالشخصيتينخلالمنبتأثيرهاالحوريةالديانةتقتصرلم

شمالعلىفقطشيباتوزوجتهتيشوبالطقسإلهوهمااللاهوتيمجمعها

فيوخاصة،انفسهمالحثيينعلىوبشدةخاصةبصورةتمدتهإل،الشامبلاد

للشك،مجالهناكيعدلمكذلك.الحثيةالمملكةخياةمنالاخيرةال!بة

بالقرب،ياتسيليكايافيالاحتفاليالاَلهةلرتلالرئيسيينالإلهينرسيانمن

اعتماداوذلك!كاشيبات"و"تيشوب"هما،حاْئوشاالعاصمةمن

هذأننإلهكلجانبالىالهيروغليفةالحثيةبالكتابةالمنقوشالاسمعلى
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ايضاعشتارالربةتكونأنبدلاكذلك.(37رقمصورةانظر)الرتل

حتىإبأنعلمنااذاضاصة،احوريةابالصبفةاصطبضتقد(نينوىإلهة)

علىالحوريبمفهومهااثرتوبالتاليبركنهافعاليةمجدواقدمصرفراعنة

بشزلةهيالتيشاوشكاالحوريةبالربةصلةعلىانهاطالما،ألاَشوريةالديانة

.عشتار

وعلىحاثوشافيوجدتكتابيةنصوصبقايامنمجموعةعلىواصتنادا

الخوريةالآلهةابيتأثيراتانيبدووصلتناالتيالحوريةمنالحثيةالتراجم

المحورليبهورْالمطابْبهوصلحيث،عمقاواش!دبعدأاكثركانت؟ومارإي

هذابهوماربيبينقويةشبهاوجهويوجدكما.حوريةلاسطورةالرئيسي

2خيرالأبهوصفالذيبالش!لأيضاالاَالةابياليونانيكرونوسوبين

حينففي.الاثنينبينارتباروهناكيكونأنيجببحيثهيزيودقبلمن

المدنالىالحوويةالدينيةالاساطيرعناصرنقلانإقاساالمرءاعتقدأن

مناصببح،الحثيةالترجماتطريقجمنتمقدانماالصغرىاَسيافياليونانية

حصلقدانماواليونانيينالحوويينإ!نالاتصالهذامثلان،الاَنالمرجح

مثلاثبتفقدلذلكوترجيحا.كيليكياومنطقةالفينيقيالساحلطريقعن

ساصعلىالشمرارأسفيوجدتالتيالفينيقيةالدينيةالاساطيرنصوصان

الشرابرأسالخاصالابجديالمسماريبالخطبحضهاكتبوالتيالشامبلاد

أخرىجمةومن.صافونجبلاسملذكرتنعرضماكئيرا(253صراجع)

،فيذكرهنجد"الذيجهةمنهَزصىجبلسوىالواقعفيالجبلهذافايس

مو.نس.جبلففوأحْزىجهةومنكوماربيلاسطورةاولليكوميمزمور

اليونا.نية.تيفونقصةتذكرهالذي(لأقرعاكاسيوس

الساحلطريقعنواليونانيينالحوريينبينالواصلالجسرهذايكنلم

واصداالا،الأرجحعلى4تركيبهاعادةابالتثيدهخااستطمناكما،إلةينيقي

لبانت،"لهمشابهعددعنالكشفاستطحناولو.متحددةوصلصلاتمن
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وضوحااكثراليوفانيةالحضاوةفجرمنأخرىجوانبا؟رجحاعلىلئا

هـكتافة-أخرىاضواءعليهابتسليطغا

التي،اعلاهالمذكورةالحوريةالآلهةأي،الحلياالقوىجانبوالي

المنظمةالاساطيروجوهرللدولةالدينيبماالعموسركائزالوقتبنفسشكلت

اقديمالثمبيالاغنقادفنفيفيظهريمود،الكهنوتقبلمنوالمنقحة

الحياةاستراربعثثحدءَدوالتيالانسانْبخااعكتقدإأ!ايةء%ضىضى

.امتضطية،صودهاالموترفوقانموتمع

فيهيالكبرىالميتانيةالمملكةعصرالىالعائدةالاختامان+فبالرغم

لتعطينا،شاوشتارللملكالنفيسةالقطعةعنالنظزبفض،كافيةغيرالواقغ

لناتنيرانهاالاا،للحوريينالظاهريةالشكليةالقدرةعنحتىواضحةصورة

الاختاممنالضخمةالاعدادان.الدينيةوا.لتاوبلاتالاندفاعهدففكرة

الطينيةالرقمعلىطبعاقاوكذلكالخزفمنوالمصنوعةالمنريفةالاسطوإنية

رصييدالنا،لتقدمالميتاني،-الحوريالمحيطانحاءفي،جميج!وجدتالتى

وضعفيلنافتعرضهاالدولةاَلهةتصولرمالحدتخص.رسوممنضضا

فنجدأخرىناحيةمناما0(،كسرقمصورةانظر)قيإديرتلاْو.فيالصلا-

التصربربةوتعابيرهالقديمالسبربريالاعتفادفيمت!ديحودتفريباجميمها

.سابقا.عنهنوهضاقدكناالذي،تموز-اكينمذهب،اال!ردةالرمؤيبما

التيالشجرةأيالموتبحدالحياة0ببحثللارعتقا!ا!المّديمالمئس!ديشكل

ولقد.ال!ريةاالاضتامتطرقهاالتيالمو،ضيعمصرأليفيئيوا!ابنلع

فيتحسدأنالئظويلاتطووارأيناكاالدينيالإتجاءامنالنمطهذاعاش

الفنانالا.صورابيلمملكةوالاعظمالأكبرالإلهمردوكلأول-ممثله

عليه،الخيكمنستطيعالذيبالقدو،تطثىقدكافىالبابليافعصربري

علىتدلناأنيمكنوالتي،منظورتص!ربريبشككالضفالته(جميعصر

علىظصهاالحيريتالإختاماصا.بعد-فيمااثمقدةالسريةمردود!.ماهية
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لكافةتصويريبمارموزمرولأوليبدوماعلىوضعتاذتماماالعكس

مئلاكردوكإلهعندتصورهاالآنقبلأضاحقالتي،الدينيةالتخيلات

وبينالشمسإلهبينالممنويةالوصلصلةاننرىوكما.حمورابيعصرفي

اكثرالاحياننحد،البابليللحمرمردوكبالإلهنظرياتتجسمويُبمثيموتإله

الطبيحيأورالمحوبال!ثكل،الحوريةالاختامعلىتجسدهالفكرةهذهان

تامةوحدةمنهمالينشأللشسىسجنحبقرصالمرتبِطةالحياةلشجرة

كانت،اياالحوريالفنفيالمجنحةالشسىمصدرجهةولتكن.متراصة

فاذاولذا.الشكيداخلهلاواضحايبقىالشممم!لإلهكرمزمعناهافان

الإلهرمزهوالذيالشمار،صيوانينبينللشجرةالقديمالشعاروجدناما

فيكون،الثتسىاَلهةلاحدبرمزوثيقااتصالامتصلا،السفليللحالمالجى

لاتحتاجواضحامردوكبمنزلةوإلهيةالتصويرالفكرةبينهذهالشبهوجهبذلك

الشجرةتلكمشهدالحوريةالاختامعلىفقطيصادفناولاهذا.نقاشالى

ايضالنجداننابل،الجميعفوقترفرفارحنحةوالشمسالحيوانينبين

لذلكالصورمن.مجموعةكل!هاتشكلالتيالجانبيةالعناصرمنالكثير

رئيسيبشكلالظهورالىالآنتحود3انها.السفليللمالمالقديمالاعتقاد

السلالةعمرخلالطويلةلمدةثانويادورافقطتلحبأنلها!قدرأنبحد

الغربية.ألساميةوالسلالاتالثالثةالسومرية

كالعلموكأنهاالحياةشجرةنجد"شاوشتار،لالاسطوانيالخاتمفعلى

فيكماجانبيهانجد.علىولا.(38رقمصورةانظر)مجنحةشمستتوجه

نعرفهمالذين،الاسوداوهمالاالتقليدييناعدإءهابل،اليفةحيواناتالمادة

نجدالختممن.اَخرمكانوعلى.والفناءللموترمزاالقديمةالعهودمنذ

معالبطلصراعوهوالاتموز-ائينلمذهبالثانيالقديمالمشهدأيضا

بينالصراعمشاهدمنالحاديةالحوريةالاختاماكثرتخلولاكما.الاسد

كأبيالمجنحةالخرافيةللحيوانالتالتصويريةالمناصرمنولاوالثورالاسد

استضدامنرىماكثيراالتيالمجنحوالاسدالخرافيوالطيرمثلاال!ول

-213-http://www.al-maktabeh.com



ين.بينالنهرمابلادليشمالالغربيينعصرالساميينمنذالفنفييزدادرسومها

جانبيعلىيقفونالذينالآدميينالحراسمشهداستخدامذلكالىاضف

أيضاومثلهما،بأجنحةمزوديناصياناترسمونكما.نراهم،المقدسةالشجرة

انحطتفقدتموزاما.معأاسدينإقهريهمالذيالمصارعالبطلذلك

كافةعلىهنانحثروبهـذا.الثانيةالدرجةمنمجنجاجنياليصبحهنامرتبته

دارفيهناالحياةوتهددتحميالتيوالشريرةالخيرةالارواحعالمحوانب

اشكالفيوبوضوحبكثرةالآنتظهرحيث،الخلوددارفيوهتاكالفناء

علىاحياناكذلكنصادفهذاالىوبالاضافة.الخرافيةال!يواناتهذهصور

كاختصارللحفلاتالقديمالمشهدأيالمدامةمنظررسومالحوريةالاختام

المواضيعاحدىتشكلكانتالتي،المقدسةالآلهةلاعراستصويزيرمزي

أضىناصيةومن.السومريينعندالق!ديمالدينيالتصويريالفنفيالهامة

فيجوز،الحياةشجرةمشهدمعالعربةعلىالمراحمث!هدارتب!مافاذا

الحوريينعندحتىالعرباتعلىالقتالفينرىأن،لذلكنتيجةالظنلنا

اصبحكماتماماالموتوضدوالفوضىالظلامقبىىضدللملئهرمزياصراعا

نم!هنااْئرفقديبدوماوعلى.الاَشوريينالملوكعندمؤخراا!الءليه

لتخيلاتدينيةمشاهدوسمباعادةالميتانية-الحوريةللفروسيةالخاصالحياة

عندهم.قديمة

الحورية-للحضارةرسمهااستطمناالتيالصورةتلكتبقىالختاموفي

عنمد،الاقتصارلاضطرارناالمشاكلمتعددةالالوانمتداخلةشاحبةالميتانية

الصغيرةالنتفتلكعلى،الميتاني-الحوريالتاريخحولالبحثفيانطلاقنا

الحورية.المنطقةجوانبمنانبعثتاليالفنهذامنالمبعثرةوالكسر

قلبمنأثريائميئاالآنحتىلناتقدمأنتستطعلمالحفرياتانمنوبالرغم

الكاشي،الحالمعكسعلى،نخطوهاخطوةكلفينلمسفاننا،المنعمةهذه

معالملتغيرالحاكمةوطبقتهالشمبهذاتحدوالجبارةالديناميكيةالحياةقو

شوروشمال1بلادبمافيذلكينالنهرمابينشمالمناطقلكافةالمحضاريةالحيلا
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الشرقلشموبخلفوهالذيالحضاويالكنزخلالمنوذلك،إصاماكد

فلاأخرىناحيةومن.الغزيرةالخضبةالحضارةالمجالاتكافةةبالأدنى

الشعبالىيمودذلئهفيوالكبيرالأولالفضلكاناذافيماالبتيمكننا

السلالةاليهاتنتسبوالتيالهنودمنالقائدةروقتهالىأم،نفسهالحور؟ع

التالي:السؤالعلىجوابناالىةالنسبةالحالهووكذلك.المالكةأيةالميتا

جوافيكافةعلىالتأث!ِبالآلهةالهنديالدينيالاعتقاداستطاعمدىأيالى

،ندرا!":الآلهةفقطانفيهنعلمالذيالوقتفي،الحوريالشحبحضارة

بينمنفعدكانت؟نازاتيال!الوكذلك"فارونا"و،ميترا"و

الميتانيين.الامراء"قسَمِلهةاَ"
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ا!المجاص

العثيةالاممبواطورية

-لإطاعلهوثة-اهية-والخارجيةالطخليةالسيلشينت!ر-3

القثونفيالنربيالهنلكبمعلاير-يلأجتملكي!ضع-!!ون

*مبراطوربةبناءفي!نوسع-ألامواتد!نوط!س

المغاجئةالنهاية-!ن!ريخبمالحس-امبرى

اللفظيةثروماأوتركيبهامنسراءالحثيةاللغةعننمرفهشيءكلكانلما

هذاقادفقد،الفربيةالكفتوملمجموعةالهنديةاللغاتمعقرابتهاالىيشير

عبرالبلقانمناطقمنالغربجهة.اقدَاَان،الاعتقادالى

لذيالأخيرموطنهعفىلس!تقصاال!ث!رقياتجاهوالبوشسفورالهليسبونت

جَد-لبدوأخرىابحاثاانالا.اللليس17لنهر--ا-لواسمعحالمنعطفيحدده

الهنديةالقبائلكيقبةقدموايحيم!-قدان،القائلينالملماءصضرأيمؤكدة

بينالمَنطقه-ماعبرالشمالمننازحينالأدنىالشرقمنطقةالىالأخرىالغربية

الهنَؤَدَ--الغربيينبينصثالذيالانشقاقانحيثقزوينوبحرا:ونتوسا

طويلَة.بمدةالزمنهذَاقبلفعلاتمقديكونوأنبدلاوالشرقيين

ضنىالبلادلهذهآستيطانهما-حتاكوا-!ل!ده!ؤلايكونأنيجبكما

شمالاستوطنوااِلغرِبيفى-ا-لذينالسا:صمعق.مالثانيةالألفبدايةفي

منالجف-ش-ا-لذلن.دءفموامعوكذلكيين--.النهرينما-بلادوشمالالشامبلاد

لأولالاحتكًاكالزمنذلكفيأيضالهممدرولقد.الجنوبالىقبلهم

الكتابةذلكخلالالارجحعلىفاقتبسواالبابليتينواللغةالحضارةمعمرة

اَسياوضونهمقبلخنى،تبه-كيل"منالغربيينالساميينمنالمسمارية
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LAو.الصغرى Uالكبيرةالحثيةالامبراطوريةبناءفجرباننمتبرأناردنا

،عديدةدويلاتاتحادعنبالتدريجنشأبلتامةوحدةاساسعلىينبثقلم

كانواعليهاالتيالحالةنفسايضايشبهمختلفةقبائلالىنذاكاَانقسامهمفان

الملكلعهدالاناضولفيالآشوريةالتجاريةللمستعمراتالمحاصرةالحقبةفي

رقيمفيحدثماالحثيينملوكباقدميتملقفيمااما.الآشوريالأولزارجون

اقدماد،قديمنصنسخةعليهنُقشت7ح!هـغقث!،فيجدو،طيني

يهيربثا.تدعىمدينةكانبي!وأنمقرهمااهو!واكهـالحثيهيئ

دويلاتمنعددعلىلنغسطالمطلقةالزعامةانتزاعشتااستطاعوقد

علىوكذلكألهاليسمنمطففيوحائوشاونيشازالبا:الصفيرةالمدن

اللحناتأننهاويصب.الاولىمنالجنوبالىخندا-وبوروش!شالاتيوار

تعلوالتيالقديمةَالمدينة،حائوشامدينةسكنىثانيةيميدامرىءكلعلى

الحثيينالحكاماصللنجدانناضا.بوغازكويمدينةمصالموسطخرائبها

كوشار.مدينةالىيعودلمملكهمعاصمةمنحا!توشاجعلواالذين،المتأخرين

تلكالسلالةتاريخفجرعناليناتواردتالتيالمحلوماتفانأخرىناحيةومن

الاصليينالسكانعاصمةحاثّوشامنمنطلقةالحثيةالامبراطوريةأسستالتي

ولحسنوصلنااَخرطينيرقيمعلىرئيسيةبحورةتنركز،الحثيينقبللما

هويرصدليبينما.قأخرملكعنالحط

وراثةفيللتماقبثابتانظاماوضععندماجذريباصلاحهذاقاملقد

عننتجااللذينالدولةوتدهورتفسخايقافيستطيعخنى.وذلكالعرش

السلالةاعضاءبينوالفسادالاغتيالاتسببتهاالتيوالمشاحناتالانشقاق

تعليليةتاريخيةبمقدمة4المشكاهذهحولتقريرهتيليبينوويفتتح.المالكة

الحثيةالامبراطوريةحكمواعظاملاشخاصاسماءثلاثةذكرالىبعدهالينتقل

ومورشيدصِالأِولم.ايأولوحاْئُوشيدىلابارنا:وهمالقديمة

لماللذينإوولديهالأولتوتحاليابحدحكمالذيلملابارناكانلقد

الضةال!لادرقعةوسعالذي،الأولالملل!كانبالصدفةالااسمهمايصلنا

يبدوماعلىووصلالفربالىمملكتهسلطةونشر،-كبرىدولةمتهاوجعل
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قدوةيضبحأنلاسمهكدسَروبذلك.والجنوبالشمالباتجاهالساصل

عنيستعاضمعهااصبحلدرجةالحثيالحرشعلىخلفائهلجميعوشحارا

انهأ-ىإمملمة.لابارنااسملف!منبدلا،المَلئه،بلقباسمه

المجيدةلابارناياعمالونتيجة.الخثيةللَامبراطوريةالحقيقيالمؤسس

الملكموقفاصبح،تصرفهتحتكانتالتيالجبارةوالامكاناتللدولة

اإلمكفكاناما.عليهكانممااقوىوضعالاشراففيتجاهعامةبصورةالحثي

تسميةحقتدريجيااكنسبانهالا.الاشرافقبلمنالامربادىءُينتَخب

ابنائه.احداكثر.الاصيانكانالذي،الحرشعلىيخلفهمن

قويةخارجيةسياسةممارسةلابارنابنالأولحاثّوشيليعلىيصحبلم

لخفاالتيالمنظمةالاسستلكعلىالاعتمادمنلتمكنهوذلكمرةلأول

باتجاهطوروسجبالعبورحاولانهنحلمالذيالأولالحثيالملكانه.والده

ضىعنهاسمعناقدكناالتيالامارة،مملكتهالىحلبأمارةوضمةَالجنوب

خرجفقدوبذا.ماريملكزيمريليممراسلاتفيالبابليحمورابيعصرفي

لآسياالضيقةالمحليةالسياسةمسرحمنالخطوةبهذه!أولحائوشيلي

الشرق-مصرلعالمالمتشاباكةالدوليةالعلاقاتصدارفيليدخلالصغرى

ضدالزحفهذانتيجةماتاذ،ذلكفييحالفهامالحطانبيد.الأدنى

علب.

لاخنقارمضطرانفسهحائوشيليرأىفقدالمرشبوراثةتضعلقفيمااما

الشرفالقابسائرمنفجردهماالحهدووليالملكةوهمالهالمقربيناقرب

له.خلفاالثانيابنهعنهمابديلالتنقَمب

الاثرافلمجلسمماتهبعدحتىمديناالملكهذاايضابقيولقد

الشرعيةالملكةمنالمخلاصبهدفصتالتيالاسبابتحليلفي؟بانكو،ال

،"تاواناثا"ادالملكةوضعاناليهالاشارةيجبممااذ.الحهدوليومحها

تحملكانتحثيةملكةبأولقدوةالحثيةالملكةبهئلقبظلتالذيالاسم
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احياناكانتلقد.القديمالثرقفيعليهمتعارفاكانعمايختلفكان،ذلثه

مماتبعدضىمنصبهافيايضاوتبقىكما،مستقلةبنفسهاالسياسةتقرر

المطلقة.الفرديةالسلطةتلكاب!داتكنفلمالحثيالملكسلطةاما.زوجها

وروايسب-للمَلَكيةالغربيةالهنديةالمفاهيمتكونأنيمكنالمجالهذاوفي

لتؤثرسويةتفاعلتقدالحثيينقبلمالعصرالصغرىآسيافيالوالدةضوق

.المةمومهذاخلقفي

.هولشعبهايلأولحائوشيليانجزهعمل.اجلكانفقديبدوماوعلى

علىاقدمولقد.لابارناالاكبرابنهعنبدلالةخليفةمورشيليابنهفصية

ليسان.كوكارمدينةفيالموتفراشطريحكانعندماالقرارهذااتخاذ

ليجعلهاح!يقيادةمورشيل!استطاعانطالمابشيءالمغالاةمنهذافي

اكئساحهان.الأدنىالشرقفيالدولبينالصدارةمركزتحتلمرةولأول

كلاان.روماعلىالالمانقياصرةزحفالجوهرفييشابهبابللبلادالخاطف

ماديةغنائمكسبتهدفالتي،بشيءالواقحيةالسياسةمنتكونالمالحالتنِن

هدفهاكانوانماالغازيضالمملكةسلطةتحتمباشرةتقعمناطقوا!نلال

واذاالعمالم!منجزءفيعديذشعو!علىالوصايةالزتشرجمبةتكي!د

بلادعلىالحثيزحفعنتتحدثالبابليةالمَلَكيةالتأريخاتاحدىكانتما

القضاضم!ناكثرليعنييبقىهذافان،ديتانا-سمسوالملئهعصرفيا!اد

مجاورةماقبيلةأيةغارةاوالقوطيكالهجومبابلبلادعلىمفاجىءفوري

يستطيعولكي.دائمل!سياسيةمكاصبأيللحثيينممهيجلبلمانهولو

شمالفيلهانطلاققاعدةيوجدأنعليهكان،بابلالىالوصولمورشيلي

مورشيليينسلمالمناسبةوبهذه.لهابفْزوهفعلاضقهماوهذاالشامبلاد

الهاءعليهوجبالمأربهذاوليبلغ.والدهلوفاةثأراحلبمنالانتقام

رمزااسمهاصبحوهاكذا.بابلبلادعلىالزحفيستطيعكيالحوريين

هذهفيالجبليةالشحوبلعصرالأدنىالشرقتاويخفيالتامللتصول

المنمعمة.
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حلبفيهابماالشامبلادبشمالالاخنفاظحالُّياستطاعةمنفبالرغم

نظامانالا،موريثميليحياةكاملاستنفذالذيالصرحذلكبناءبمدحتى

،الصغرىآسياالىمعمالحثيوناصطحبهالذيبالشكل،الحثيةالمَلَكية

غريبةوشعوبالاطرافمتراميةبحيدةمناطقلحكمصلاحهعدمعلىبرهن

هذابرهنلقدنعم.انفسهمللحثيينالتيتلكمنمستوىارقىحضارةذات

الحثيةالمَلَكيةكانتلقد.الخاصشعبهحكمعلىخنىقادرغيربأنهالنظام

عائلاتمنكبيرعددعليهيتنازحمغريامنصباالوقتذلثهخنىيبدوماعلى

كلمااغراءاكثرالمنصبهذااصبحكما.المتساويةالحقوقذاتالاشراف

غنائمحصيلةالثرواتمع!اوكثرتبالمَلَكيةالمرتبطةالسلطةوقويتازدادت

هذامناغتيالإضحيةاشِيلى7موذهبفقدولذا.الخارجيةالحروب

الشامةلاَدبشمالالاخنفاروحتتيليصهرهاستطاعةمنوبالرغم:النوع

دينيةمدنعنلننخلياضفرانهالاا،الحوريينامامالفراتعلىوكركميش

قبائلفيتجسمعربقعدولصالخالبونتجبالعلىفييكمثلمقمدسة

والم!ؤامراتالفتنواشتدتقمتهاالاغتيالاتبلغتلقد.المتوحشةالكاشكا

الداخليالانحلالفيذلكزادحيثحنتيليموتبعدخاصةالعرشعلىئزإعا

والآباءالاخوةبينالعلاقةتحددالاغتيالاتاصبحتوبذا.الحثيةللسلطة

معهاعجزتلدرجةالعرشالىالوصولمفتاحوتُعتبرالمالكةالاسرةفي

لموبهذا.الشمبهذاقيادةتستطيعشخصيةأيةتقديمصالمالكةالاصة

نظامبانتزاعهالمأزقهذامنالخروجالدستوريالاصلاحسوىاذايستطع

الاصلاحهذاان.المالكةوالعائلةالاشرافبينالقائمالخصاممنالملَكية

السياسةبهلتتنفسالاساسيوالشرروتيليبينوللملكمأثرةاعظملثمتبر

السلطةتقويةازدهارباعادةالبدءفياولىكخطوةوذلئهالصعداءالداخلية

يدعلىالمرشوراثةفيهخددتالذيالوقتففي.الخارجنحوالحثية

نجاءبحدشرعيكملكثانيةوثُبتتيليبينوعادالاغتيالاتمنطويلةسلسلة

منالنهايةفيتيليبينوتمكنلق!د.لاغتيالهمامحاولةمنبالنجاةوزوجته
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أيضااضطرار.مقابل،عليهرالتعاتبالعرشوراثة!طظصقانوبئْوضع

الصلاحيات.بمض،والمح!ربينالاشرافمجلسأي،"بانكو"المنح

الصضلؤراثةوثابَخهواضحطريقتحديدتيليبينواستطاعضدلذلكوتبعا

الهولىالزوجةمنالملكابنايأولىبالدرجةالمرشيرث:كالتاليوذلك

الط.نبينأييو!لم/واذاالثانيةالزوجةإناالئانيةالدرجةفيةورليأتي

يتربعأنالأولىالدر!منالملكبناتاحدىلزوجهذهوالحالهيحق،

يبمدوماْعلىلهمفيحقالمتوكىالملكمنالبحيدةالقربىذوواما.،الحرش

نستطيعاننا.الملكلهذامباشرقريبأيفمافىيوجدلماذا،العرشوراثة

ذكرقديكنلموإن،الإمرهذاحولتدورمتأخرةمحاهداتمناستخلاصه

تيليبينو.دستورفيهذامثل

،الدممحاكمة"بيسمىمابسلطةلأنفسهماحتفظوافقدالاضرافاما

الملكيةالعائلاتاحدىلصالحاتملكشرفعنتنازلهم.مقابلالملكعلى

تحومكانتمااذا،الملكيحذرأنهذهوالحالة،بانكو،اديستطيعوبذا

صق،بانكويللىيجوزوبهذا.المتبعللمرفمنافيةاخكتيالشبهةحوله

،نخطىءلاواننا.هذهالقتلجريمةمئلفحلااقترفأنفصدماIاذادانته

صدى،تيليبينونصفيتوابهناكما،الملمكيةمفهومفيةحقنلمسعندما

الحاكمة.لطبقتهاخاصةوبصورةلمالحثيالشمبفيالغربيينالهنودلفئة

بمفومتربطها4قوجدشبهاوجهوجودناحيةمنفيهنرىالذيالوقتذفي

اخرىناحيةمننجدها،المانيافيالوسطىالعصورخلالالجرمانيةالملكية

القديم.الشرقفيالملكياتباقيعنتميزهاكبيرةفروقاذلكمقابلتحوي

انه.والحربالسلموقتفيالاشرافكافةمنمراقبقائ!دالحثيفالملك

مصر،فيكماكالهوليس،بانكو،اليديمنالعاليمنصبهما.لحديتسلم

بهت!ثبهرسرلحمورا-يمثلأو،سومربلادفيكماللالهبهنائبولاضنى

الامبراطوويةفكرةانبل،البشربةلضدمةاليهأ!وكلتإلهيةمهمةلتنفيذ

حدد-شمشيأونهز--نارامعندكانتمماالحثيةالملكيةشابعدالطلمية
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علىمورشيليؤحفيتمكنلمفقطوحدهالسببولهذا.الاَشوريالأول

اَسيامنحدودهاتشدالتيالحثيةالامبراطوريةتلكبناءالىيقودأنبابل

ونضوبهاالحثيةالحضارةتقويةبمدوخنى.العربيالخليجخنىالصفرى

أراضيهاغزتالتيالدولمعحاثٌيترب!التيالحلاقاتنجدالداخلي

حمايةحلفأو،الممينةالبلاداراضياقطاعمحاهيدةاساسعلىترتكز

التيالنريبةالشعوبتلكخنىكانتوقد.مشتركضمانمحاهدةأو

الحليف.أوالارضضامنبحقوقأيضاتتمتعالحثيللملئهخضدت

تعود،تيليبينوالملكعهدأي،التاريخْالحثيمنالضبةهذهنفسوالى

كانماإذا،الحثيةالامبراطوريةفيالقوافينلجمعمحاولةاقدمالاربمعلى

بوغازكوى،فيمدينةعليهاغثزالتي،الطينيةالرقمكسرمنعلىعدداعتمادنا

وضعمنهومنهنستنتجكماالقانوننصان.صحيحامنطلظايشكل

الىالايمودأنيمكنلاالذيالتحبيرهذا،؟الملكابو"بيسمىما

يلقيونكانواالحئيينالملوكيأ"نذلك،الحثيالتاويخمنالمبكرةالضبة

الملك،اسمبالضبطنحرفلاانناولو."ششي"ببمدفيماانفسهم

دلائلطياتهفييحملالامرانالا،ودو!االحثيةالقوانينجمعالذي

الملكي.القانونوضعايبهينسبالذي،تيليبينوالىبالبنانللاشارةتدفمنا

يمكنلابشكلوالمحتوىالاسلوبفيوحدةمنالقانوننمصفيليس

نتيجةالاليسالقانونهذاإنبل،واحدقالبفيشكباقديكونجاأن

والاصلاحاتبهامراليالكثيرةالمراحلادراكخلالهمنيمكنطويللتطور

ونجقراتموادتنظيمثمومنتنسيقاناذ.ايضالهاتمرضالتيالعديدة

ال!فهمهايمكنلاطريقةمنانطلاقاالايتمالم،!وجدتإنهذا،القانون

،ابذكورالحثيالقانونعلىفقطيقتصرلاذلكمثلان.فائقةبصعوةة

يكا!لالدرجةذلكمثلالىيفتقرفنجمهنفسهحمورابيقانونخنىبل

الممني.التنسيقهذ!ملاحظةممهايمكننا

قواعدمقانطلاقاالحثيالقانونفيالمائليةوالحياةالزواجتنظيمتنملقد
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تحديدصاركما.البابديةالبلادفيالسائدتتدكعنقديلاالاتختدفلا

وشراءبيعقرانإلاهوماوالزواج،الابحقاساسعلىالاصةنظاممبدأ

الطلاقيخصوفيما.القديمالأدنىالشرقأنحاءكافةفيالحالهيكما

بابل.بلاد!يكماأيضأطُبقاقدعامةبصورةياكوناأنفيجبوالتبني

فيغريبايكنلمالذي،والابنةبالوالدةأوبالاخواتالاخوةزواجاما

سوىالحثيينلدىيجدفلم،القديميدنىالشرقمنأخرىبلدان

.والاحتقارالاشمئزاز

فقطالتملكحقفيهينحصرلااتجماعيلضظامشكلاالقوانينترينا

يسمحلنظامانهإذ.،هذامنلأكثرالامرانبل،والاشرافوالملكبالمعبد

هذافيانسانلكلفيجوز.بهخاصملكعلىالحصولحقفيهفردلكل

الزراعيةالاراضياستصلاحطريقعناماارضعلىالحصولالمجتمع

أ!هملتزراعيةارضقطعةتملكطريقوعنحتىالثراءطربقعنأ/و

،المضراءطريقعنالعبيداقتناءحقفردلاكلانكما.بووافأصبحت

الامربلغوقمد.زراعيةومنتجاتمختلفةوادواتحيواناتشراءوكذلك

وحتىالشراءطربقعنملكباقتناءللعبيدخنىالقانونهذاسمحأندرجة

فالعبيد:التطووطريقفيجاريةاجتماعيةلثورةانها.حرةامرأةشراء

،خاص!،ملكمنيبحوزقممابمساعدةتدريجيأالحريةحياةالىينتقلون

يميشالتيالزراعيةبالاعمالمرتبطنصبفزالماالذيالحرفةوصاص

بحياتهتربطهالتيالاواصرمننفسهبفكالاستقلالالىيمنقطيشرئب،عليها

طبقةوالعيدارالاصطبقتيبيننرىذلكصوعدا.الزراعيةالقروية

البابلي.الحالم،مشكينو،تقابلالتيالاحرارنصفطبقة،.هيانتقالية

الذينالاراضيومقتطحيالجنودمنالطبقةهذهأفرادغالبكانلقد

قيامهممقابلارضوقطمةمنزلاالقريةسكانمنالملكامرعلىبناء!!لوا

باناستسمونمناولئكنجدجميماهزلاءجانبوالى.الصبيةبالاعمال

الكونأنالممكنومن.فيهايعيشونالتيبالمنعمةكاُالمرتبطينرا-نام"
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مصيرهمليرتبطالجديدثالمناطقهذهالىففخرواالحرباسرىمنهؤلاء

العبيدمن:اقطاعيانظاماعامةبصورةالاجتماعيالتركيبهذاكان.با

،الضولعلىالحرفوأصحابالمزارعينالى،أرالاصنصفالمحاربينالى

الاقطاعيينالاشرالهوالىوالكهنةالمالكينالتجارالاحرارالىوكذلك

اسلوبعلىالنظامهذاارتكزلقد.الملكيةالشرفالقابوحامليالكبار

الاجنبيةالبلدانتبميةصبغةأيضاحددتالتيالطريقةنفسالاراضياقطاع

الاقطاحدولةفيتحولالىتشيردلائلهناكانالا.الحثيةللامبراطورية

الاجتماعي،الشكلهذاان.والموظفينالحكامدولةلتصبحطريقهافيهذه

الثانيةلألفالىتعودكئابيةوثائقمنالحثيينمخلفاتلناتوضحهالذي

فيالكا!ثيبنعنمدسادالذيالنظامنفسهويكونأنيجبالميلادقبل

هذاسادلقد.أيضأالميتانية-الحورإلةالامبراطوريةفنيوكذلكبابلبلاد

يدعلىوجههمحالمتغيرتأنبحدلأدنىالشرقعالمالاجتماعيالهيكل

ا.بضابهااصطبغتالتيالدرجةبنفسوذلك،الجبليةالشحوبفزوسيةنظام

منلنابدفلاالآناما.اليهاالكبيرةالشعوبهجرةاثراوروبامجتمعات

التالي:السمؤالطرخ

استيطاننتيجةفق!الاجتماعيةالاشاكالفيالتحولاتهذهكانتهل

اناأم،الأدنىالشرقلمنطفةالغازيةالغريبةالشعوبقبلمنالاواضي

الاسيادطبقةبهاتتصفكانتالتيالاجتماعيةالصبغةتلكالىمالحدتحود

الحاكمة؟الفربيةالهندية

الطبقةتأثيرطابعيبدوماعلىطيا!بينيح!ملالحثيالمقوباتقانونان

يكنلم.الشض!يةالاحوالقانونفيعليههوممااكثرالغربيةالهندية

المالميسودالذيالمبدأ،بالسنوالسنبالمينالحين"العقوباتقانون

فييحمليكنلمالحقوباتقانونانوذلك.الحثيينلدىمعروفاالسامي

التعريض.قانونكانوانماالعمليبمفهومهالقصاصممنىالحثيينعندالواقع

مساعدةوان!ااتضرلعطريتةهوللاجرامالمماثلالحملأوالثأريكنقلم

-YTIث
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بهوثحتبراثاعدة*رزهصش!ذالذيالامراما.والمصابالمتضررواثاذ

الاحتماعيةالحياةاوكاقوتحيمفدعمالتيالمشاكلظكفهبمشرعياالثار

للزوجيحقاذ.فملاالمبرهنةالزوجيةالخيانةحالةفيكالثأو،للانسان

قانونخلالفمن.ذلكارادمااذاالخائنينبقتللنفطيثارأنهذهوالحالة

واليهوديالآشوريماالقانونعنكبيرااضتلافايختلفالذيالحثيمالمقوبات

اللهم،الحاكمةالملياالحثيةللطبقةالفكريالمستوىاستقراءفملايمكن

،الصنرىلآسياالاصليينالسكانالىذلكفييمودالامركانما111الا

اتمسم.الحثيينقبلماالىإيمه

)المحالَ،لأولمووئيل!موتاثر،الحثيةالدولةضعفافسحلقد

باضطراد،سيطرتهمنعمةليوسعالفرصاصنبذلكوصَلًمالحوريللشعب

وضعأنالىكذلكالامروقبم.سواءحدعلىوالفربال!ثرقنحو

مالتستطعِتوفرتقدالامكانيةانبداحيثالاصلاحدعائمتيليبينو

اما.لأدنىال!ثرلَىفيزعامتهاتثبتاعادفبمببطءالبدءالحثيةالدولة

الىا!مديمةالحثيةالامبراطوربةملوكأضتيليبينومنالال!قاليةالمرلحة

اليَوالحوادثبالضب!طبيمتهانملمكىالحديثةبالامبراطووية.بسصىما

التأريخطرضةصسبال!بتينبينماالفصةهذهالآنوتَقدو.عائ!تها

كاقصنة.!لمابمائتيول!س(167ص)سنةضثسينبحواليالحديدة

قبلا.ئمقد

الاستقراربالِ!حي!يئم!!يممنذِطح-ا!مذ-وضعع!لفد

:!يهغ!!حكليحدو!ياالثلاثالملولثفط-عدوذلك
قد!م!،صتآقآيناركمآ،ربهِلامبركانتماواذاالثالى-ع

وصفتجددتخخح!!ائهنجهلهامصذتخدسخ!توةاتاهذ%في

الامبراطووبةانلآنمنلحد،ال!ئرقلأدئعلروتصموثمةِظفدكيف

.الشامبلادأرضعلىوضاصةا!عامةهِذهب-فبمأيضاقف7جمدأت

ضِىمرةالحثيةاللطةبانهيارال!هىقدالئالثنوظلياصكمأنفبالرنم
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واللؤسسالبطل!أُفى-صاا!حثى!س!ا!ك!-عفافهالأ
درصةشوبِّيلونيَوماشهز.العايمذلكصيمِلل!اقويللامبراطوريةالجديد

ليقممَملائماالوقتفوجدااخنايي!لوالمصلحإفىعايالمضيرةالسلطةءصه"ء

الهزيمةوليلح!قالخثيهصا!لملكهاليااللبنانيةالحدودحتِىالشامبلادصحمال

-منالظرفْهدْاومْي.آلميتالْيةهـنهم!اطوريةالصغرى!يااَيهالدان

صوجبهالحوهامةلخطوةا!معلىالملكهذااقدمبالفتوحاتالتوسع

--بمواسصطةتابعةدولةألىالحقبقيةالميتانب"اليلاَدآي/الروريةالقوةوررعز

راجع)الكبهبشاوشئَتارإنا--و+مغقئتيذاتهاصديإسلاليزواج

الضعيفةالدونةهذهتقفأنذلكمنالهذفكانلقد.(الخ602ص

الىالتواقةاَشورامامحاثًيحدودعلىحمايةكحاجزامرهاعلىالمغلوبة

منفقة((خشت"وبذا.الميتانيةقيودهامنوالمتحررةجديدمنال!لطة

حلب()حلبامنطقتينالىوقُسصتنهائيةبصورةالآنالشامكدنضءال

عددبوجودمصراماملبنانجهةمنطدتووالحدودثئتتكماوكركميش

استقراءويمكنناهذا"ونوحالثئيوكينزاامورؤومثلالتابعةالدويلاتمن

وصْوحبكلوعظمتهشوبيلوليوماقوةوصلتهاالتيالكبيرةالشهرةمدى

اليهمحسرمنتوتعنخاَءونأرملةبهابمثتاليالرسالةتلكخلالمن

ماتلق!د":تقولاليهكتبتاذكركميشعلى4زحةطريقفيكانعندما

علىمتقدو)و،الكثيرينابنائكعنالمرءويتحدثليابنلديوليسزؤجي

بأحدالزواجَاريدولاهذا.ليزوجامنهلا-خذتايابنائكاحدارسال

نرىوهنا."ليزوجامنهاجعلأناحتقرلأثني،يلأمركانمهماخدبي

ملوكمنبناتهمقرانيرفضونسابقاالفراعنةفيهكانالذيالوقتفيانه

الحثيالملكالىتاكتبالمصرياتالمدكاتاحدىحتىالآننرى،بابلبلاد

لها.بعلاليصبحابنائهاحدلارسااياهراجية

!يدبكلبهلمدإنشوإجِّلوليوماتبوأهالذيالاكبيرالعالميالمركزهذاان

بهما.يخخلىكاناللتنوالعسكريةالسياسيةالحبقريةتلكالىالأكثرعلى
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الاصلاحاتتلكالىعليهايقفالتيبالارضالقدرهذابمثلمدينانهكما

فيائبحتالتيالش!ديدةالمركزيةتلكالىايضاوكذاتيليبينوبهاقامالتي

عصرخلالتدريجيانشمأالذيالنظامهذا.نف!مبهاالحثيةالبلادقلبادارة

دولة---نظامالىالاقطاعدولةنظاممنالتحولخلالالحديثةالامبراطورية

شوتيلوليومالمركزالحتميةالنتيجةكانتولقد.البيروقراطيةالموظفين

جلياهذابداحيث،الشرقيالمفهوممعالحثيةالملكيةانسجامهيالعالمي

الذيالشمار،الملكيللاسموالتصويريالكابيالشعاروفياللقبفي

يلقبونالحثيونالحكامكانماواذا.مصرفرعونخرطوشةيسمىمايقابل

اتمسهمعلىتطلقونالآننجدهم"الملك"ببساطةوبكلسابقاانفسم

البلادملك،الكبيرالملك،لابارنا":مثلالخالصةالرنانةالشرفالقاب

علاقةهناكفانذلكالى:بالاإضافة."الطقسإلهحبيب،البطل،الحثية

يستمملونهاالحثيينملوككانمادائماالتي"شمشي،التسميةبينواضحة

إهايعبرونالتيالرمزيةالمعنويةالصورةوبين-،فصاعداالآنمنلأنفسهم

كنابتهمبلالمقتبسةالمسماريةالكتابةلهايستخدموالماذا،اسمائهمعن

كنابي!رمزينفوقترفرف(شمسي=)مجنحةشس:الضاصةالتصويرية

الملكلاسمالكتابيةبالرموزأيضاويحيطان"ملك"لكلمةمحنىيحويان

قىصوانالشمسإلهابناءهمالمصربينالملوكاننعلمكناولماهذا.تمسه

الظنالىقودمما،بعيدزمنمنذالمصريالفنفييوجدالمجنحةالشمس

الشمس.كاورمزشمسي"لقبلأنفسهماختارواقدالحثيينالملوكان

نأإلمد،المصريالنموذجوفقسواءحدعلى"لخرطوشتهم"المجنحة

الظنهذاانالا.الأدنىالشرقمنبهبأسلاقسمايحكمونأصبحوا

منتصفمنذانه:الحقيقةمنجزءاالايمكسأن-الارجح-علىيمكنهلا

عنمرايشكلكبيريننسرينجناحيمعالشس!وقرصق.مالثانيةايألف

النيلحتىشرقاشور7بلادمنالاقطارجميعفيانتشرمحنىذاتصربريا

علىالمجنحةالثسسنجدلفور1لجودوننالحوريةالمناطقفني.النربنن
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أصياناتحاصلالتي،الحياةبشجرةئسمىلماالقديمانشمارمعوئيقاتصال

ناحيةمناما.جنييينأومصليينشخصينأواليفين.لحيوانينالجانبينءلى

هوالذيوالحياةالنباتإلهرمزالب!دءفيالحياةضجرةفتشكلأخرى

والبابليالسومريالملكفيتحيشتموؤمعانيواستمرتكما.تموز

إله.نصفملكاايضاكانتمسهتموؤانحتى،سواءحدعلىوالآشووي

فيبافهللايمانالرئيسيةالافكارانكيفاعلاهأيفاالوقتبنفسورأينا

هناكاندمجوكيف،مردوكشخصفيبكاملهاتجسمتقدلأدنىالشرق

الوصلصلةانغير.الحياةإلهمعأيالسفليالهالممنإلهمعالشمسإله

الحثيالملككانولما.الملكوبينالحياةإلهبينأخرى!ةمنق!تنقطعلم

المفهومهذافان،مجنحةشصرسماسمهرمزفوقلذلكتبحايضع

طقوسمناجاءاتيتلقىأندونيبقلمأ-مديمالأدنىالشرقفيللمل!يهَ

فقطبكاملهيعودالحثيينالملوكلدىهذاكاناذامااما.الدينيهَاوزيريس

بصموبةالاذلكفيالبتنتطيعفلاذاقمالىيعودانهثرقيةلاأوظواهرعلى

حتىإلها-الحياةقيدعلىهوطالما-اصلاالحثيالملك1يكنفلم.فا-لمة

مماته.بمدفق!إلهاليصبحيرتفعانهبل7للالهوكيلولاإلهنصفولا

بالهبالاعتقادعلاقةلهممااكثرالاجدادعبادةطقوسمردهلمفهومهذاان

واذا.جديدمنالحياةبحردةبالايمانعامةبصورةأوويَبحثيموت

فهناك،ماتمااذاأي،إلهةأوإلهأحئيبلادفيملكةأوملئهاصبحما

التاليةهالكتابةلناتذكرهاالدفنمراحلح!ثوصننثتبعمصِنة!وات

يورجحثم.ذلكبحديَكسرابريقمنالخمروتمببثوويُفحىاذ

منعمةالىالظرجالىعربةعلىبحدهالينقلالماشمنصيوانافتولىفوق

الليل:فيالميتوجرقجمةفيهاثنصب

النسوةمننيذبضوئهالتالياليوماصبحLواذا"

الحظامليجمعن(الديهتصقارض)،ا-كمورى،الىال

بابيرةا!ىا!مدوومقسرالنارويعمئن

338--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كا.فالهي"القدوومنوبمثرالنبيذقدورمنوبعشر

مينةنصفيزنالذيالةضةمنالهوباروعاءوءخاك

المظامويجمعن،مصفىبزيتمملوءاسيكلوعشرة

ويضعنهافضية"لبا،في

الفضية،هوبار،الفيالممفىالزيتفي

بهاويلقينالمصفىازيتامنينتشاةهاثم

توجدالكتانوتحتالكتانمنالنوليكزاعلى

نا!قهصاشقطعة
الحظامصمعمنيقرغنانوبعد

الكتانكافةمعهايدمض
الكلفيضمنالقماشقطحةمعوكذلك

مسندذيكرسيضلى
فيضعنهاامرأة(المتوكى)كاناذااما

مسند(بلا)قوائمثلاثذيكرسيعلى

الميت،تحرقحيث،الاكضورىوحول

ا.لخبزوعلىخبزةعشرةاثنييضهن

والنبيذبالبيرةأ-طفئتقدالناركانتولما.سائلادهنا

المظامعبو!ضعتالذيالكرسيوامام

ساخناوخبزاطاوهـ4المرءيضع

.اقسامالىليُك!ر(اَل)الوفؤالكوكخبزالمرءيوزعثم

المقةفيالقدوريضحونالمائدةوخداماطباخونفا

اولايسترجعونهاثم

المظامليجممناتننالذبنوجميع

الطصحامعلىيحصلن
وكذلكثرابامراتثلاثالمرءيوزعثمومن

؟ء-اتثلاثالمرءيستقى
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هيئةعلىصورةبصنعهذهال!دفنوليمةبعديفامأنحقاالغرابةومن

أضىواشياءوصوفثمارذلكالىمضافاوالزيتونالؤبيبمنانسان

مسكرشرابذلكاثروثصب.بذلكمنهمكةعروزامرأةتكونوأن

كما،ميزانكفةفياخرىومعادنكريمةاصجاروتوضع،الصورةءلمى

حيث؟الجرييته"الىبالعظامبعدهايُ!ؤتىأخرىاضاحيتُقدم

.مصباحامامهيوجدفراشعلىو-وضَعالمقعدعلىمنئؤخذ

بحرقتذكرناالحثيينللملوكالمأتمهذااطقوسكثيرةتةإصيلان

فانالمقارنةهذهعنالنظروإخض.الالياذةفيو!يكتوروكاوسربا-ر

التيالكبيرةالفروقالىذاتهماحدفييشيرانالحظامجمعوطقوسالحرق

وهكذا.الأدنىالشرقفيالآخرإالحالمالأخرىالمعتقداتسائرعنتديزها

اَخرإلهأوالشمسوإلهالملئهبينالصلةشلكالىبذلكالنظرجدايصعب

أشكالمعالصوريالانسجامتتعدىلاسطحيةصلةانهاعلىتموزشبه

القديم.الشرقعالم

الحثيةالسلطةلعظمةدالجدالمؤسس،شوتيلوليوماخلَّةطو)قد

خنىيستطعلمالذي،اَرنووافدهومريضاشخصاوفاتهعند،الكبيرة

بالامبراطووية.الاحتفاظيضاأقصيرولوقتفائقةبصموبةالاوالدهوباسم

افاني،مورشيليالاصغراخوهليخلفهماتحتىطويلاهذايمكثوام

مورشيلياستطاع.باسمهويحكموالدهتخلفبأنحقاجديراكانالذي

ثلثهااستنفذلمحولافلاثينالامبراطوريةفيالحكمدفةيديرأنهذا

شوبِّيلوليوماابيهمنورثهقدكانما،الحربطريقعنمجددا،لاسترجاع

اَسيامنالغربيالقسمفيالقتالمورشيليعلىوجبهذاأجلومن

وفيالكاشكاقبائلضدالشمالوفي؟ارزاوا"البلدانضدالصنرى

فيالحثيةللدولةظهروقدانهويبدوهذا."خياشا"البلادضدالثرق

،ياوا-كاا!اللبلادالبحريةالقوةفيوذلكجديدعدوالغرباقصى

البرهنةإستطاعتهمدون،اليونانيةميكينيافيهايرىأنبعضهمارادالتي
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الاصطداماما.الآحيينمغ"ياوا-ا-ي،ارنطقنجنشابهسوىذلكعلى

صعابه،لنفسهيوفرأنلمورشيليقدرْفقدالقرنهذافيالفاصلالسياسي

شماللبقاءوكذلكالضعففيتتخب!عصرهفيحتىتزللممصرانذاك

هذامنمفرهناكيكنلبمانهغير.كركبيشصلكاخيهقبضةفيالشامبلاد

اأول1سيتوسصدمنذالصمداءتتنفسمصربدأتعندماالفاصلالاصطدام

.الشامبلادشمالحتىالحيويتأثيرهامدىلتوسيعوبجهدثانيةعاملة

قظنامدينةعاصمتهامعواموربلادهنا-كان-المباشرالنزاعمحوران

منأصبحخنىالعرشيتربعأنالثانيرعصمسيس.إممدوام.(المشرفة)

بلدانعلىأزعا!ةامركزتبوؤأجلمنالةإءلالصراعبدءوجوباإؤكد

علىكانفقدثانيةناحيةومن.المتوسطالابيضللبحرالشرقيْالساحل

بدورهأيضاادركالذي،اتلِّىمووهوالثانيمورشيليإناحائوشاعرش

الكبيرالصراعلهذا"رعمسيس"!كذلكفاستحدالدوائرتدورماحول

سائروقوة.امكاناتهكافةومجندامستغلاودقةوتخطي!حذربكلالفاصل

وأنإلاذلكفيلهبدلاكانفقدشواموربلادملكينتيثينااما.حلفائه

المصرية.الجبهةالمرةهذهفكانتالصراعهذافيالجانبيناحدالىينحاز

.القرارهذااتخذعندماوامانااطمئنانااكثرذلكفيئلهبداقدالامروكأناذ

منالخامسةللسنةقادشفيالمعركةبدأتوهكذا.الخياراخطأانهبي!د

النجاةالاقلعفىبذلكفاستطاح،وانهزمبهاد-حرحيثرعمسيسحكم

اتتصاراتبما.عنمطولاتقريرااليهاوصولهعندليشلفممرالىعائدابحياته

العدومطاردةعنأخرىجهةمنتحدثناالحثيةالمصادربالمقابلنجدبينما

نافهوالحثيةالمصادرلصحةالاكيدإلبرهانأما.دمشقضنىالهارب

نأبعدالحثي-الملكالىعادتالتيامور"وبلاديحكميمدلمبينتيشينا

مدعاةلاكثرهذاموواتتَيكسبان.زابيليهوجديداميرعليهائقَب

خاصامركزايتبوأ%ناستطاعالذيحائوشيدياخوهقامعندما،للدهشة

منكملكمنصبهوبواسطةالاكاشكاعلىانتحاراتهاثرالدولةفيرفيعا
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ابلادعدومعسرابالتعاون،ليريكالمقدسةالمدينةفياصانيةاادوجةا

إينتيشيناعزلبعد!ىالتماونهذااستمرعندماءرابةذلكزادكطبينتيشينا

التيمنيريكالىاللجوءحقمنحهأ""خنىاَمورءَوءاىكملكمنصبهمن

.لمنفاهمكانااختارها

عندهافبرهن،العرشوراثةمشكلةجديدمنفشأتموواتفَيوفاةواثر

الوريثكانلقد.الممليتينوفائدتهاهميتهعلىائملكلوراثةتيليبتوقانون

اولاله.الثاليةلزوجتهت!قوومنجقتيشوباورشىْهوإللعرشالشرعي

وزوجاتحام!لوشيليالطموحعمهجانباىا!حوراسحاي!ءلءاصديملك

رهانةلأكبرهذاان.حووياصلالىيعدناللواتيشوئيلوليوماجده

ؤوالبعدأيضأضنىالشعوبمنبغيرهالشمبلهذاالحضاريالتأئيرعلى

السياسي.نحمه

النزاعننعمهامامالصمودالواقعفيتيشوب-اورثييستطعلم

.العرشبتبوؤالشرعيةاضيتهعلىاستناداالاالسلطةزمامالتلإمأجلمن

للامرينصاعأنسوىبدءذيكابادىءحاصئويئيلي"ليبقلموهكذا

تيشوب.-لصالعاوريثيالصراعمنحلبةينسحبوالشرعةهذهوهولواقعا

مناطقعلىامارتهمنحاْئوشبديتجريديحاوللمتيشوب-اورشيانغيى

كملكبهالاعترافصَخبأيضأقامبل،فحسبالامبراطوريةمنعديدة

قانونطويلزمنمنذمرةلأولفنقضصا.ئوفل!نيعندئذ?إد.نيريكعلى

تيشوب-اورشبماخيهابنمنمتخلصاالحكمإلنفسهفاستأثرا!زشوراثة

فيامجزيرةالىوبعدهاالشامبلادشمالفينوحامؤسيالىاولا؟بط!

.هناكحياتهبقيةقضاءمضطرا/المتوسطالابيضالبحر

ئتائجأيةللعرش!ائوشيلياغتصابعلىيترتبلمانهويبدوهذا

حوليكونالذيالشكلالمر.حكموليتخذ.للامبراطورتلآبالنسبةسلبية

شضيةاهم!ثكوبلاذلكمنبالركميبقىفانه،هذاحامولوشيليشرف
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عناداكليستطيعكيةءحا!لوئنيلبمادوكاقد.الثالامووشيلبمخدفاهبين

الداحليةالهزاتدلكبعدالامبراطووإةحدودكافةحممايةثمومنالاحتفافل

!لانعندماحشاستطاعأنطالماتيشوب-اورشبممععراعهرافقتالتبم

ئبالللخرمنالبلادالقاذموواتلبمصدفبماليةالةالدرحةمنملكا

كلايبادعلىتتركزالرئيسيةمهمتهاصبحت.فقدالآناما.الكاشكا

كبحاستطاعلقد.الشرقفيوأئووالبنوبفيالكبيرنينالدولتن

توركو،-كاداشمان"الضعيفالكاشبمالملكمعبتحالفهالاخيرة-ماح

خاكمةحامهيوشيلبمقادفقدوبذا.الثالبمؤع!سيسوبينبينهالجوصفاويثما

السنينمنعشراتطرالوالمصرينالحثي!بينقائمةكالتالتبمالحربحالة

بموبب!ابفبممصرمعصلحمعاهدةعقمدنجاتكللتمرضيةنتيجةالىمضت

.الشامبلادفيكسبهقدشوإصيلوليوماالكبيرالملككانماجميعللحثيين

عثرالئالثالقرنعرفهسياسبمحدثاكبرالسلميةالخاتمةهذهكانتلقد

لذلكالمتحضرا!المفيالسلامعلىبموصهحوفدوالذيالميلادقبل

الوتت.

ممرمعوالصلحالسلاملهذاثمنايدفعأنءا!لوشيلبمعلىوحبانهبيد

ا،وللط!ار-زلمازعامةتحتأشووبلادلقوةالمضطردالاؤديادفبموذلك

والحاشاللحثيينالتابعةالميتاليةالبلاددولةعلى!ائياالقضاءاشنطاعالذي

يطالبالميتاب!الملكوربثالآنالآشوريالملكاصبحوهكذا.أثؤرببلاد

الحثبمالملكحوابأنغير.هـثوشيلبمحامستوىكانيأخ"!بهئعترفأن

ولدداهل":الآشؤريالملكالىالفطبمسؤالهفبموالنفبمالاستفرابكان

رفضالكلماتهذ.فبملرىهذاوعلى.كاأواحدةاممنالاثناننحن

حاوللوشيليم.صففبممنزلةليوضعالآشوريمحاوا"الامرادىءإالحثي

الملكبلوغمنوالحدالتاريخعحلةايقافالزمنمرعلىيستطعلمانهالا

.هذامأربهالآشوري

الأدداثر!وبفكرالمحل!الاحنببمبالدم-الحثيينتا!رمنفبالركم
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أخرىمرةيسمحالحثيينالملوكعندالشرقيالثوبهذانجدفانناالقديم

الوثيقةتلكذلكعلىومثلنا.ثناياهخلالمنغربيةمنديةصفاتبتسرب

الأدنىالشرقفيجديداشيئاتريناوالتيصاثّوشيليمنوصلتناالتيالمكتوبة

اعتلائهلتبريرالوقتوبنفسشخصحياةلمجرىوصفبأقدمنمميهماهو

المخلفاتمنمجموعةالىالوثيقةهذهتحود.الحثيةالامبراطوريةعرش

عرضعلىالقدرةالقديمالشرقفيمرةلأولفيهائلمسالتييةالكتاالحثية

الاعماللسلسلةسردانها.تاممحنىذيبتراب!الث!عبوحياةالخاصةالحياة

نظروجههمنينطلقهامةلحوادثوصفوبالتاليالآخرينواعمالالخاصة

بحقيُعتبرالذيالضاريخيالتفكيرعلىالقدرةانهااَخربمعنىبمممينة

الغربي،الهنديالعالموتطورنظرةمنكلبهايتميزالتيالهامةالصفاتاحد؟!

الأدنى.الشرقعنلاوروبا

المجردةالايجابيةبالصبغةمصبوغاحاثوشيليحياةقصةمحتوىوليكن

للتاريخ.الدقيقبالمعنىتاريخابحقلئعتبريبقىفانهالمقصودةالمتحاملةأو

عشتارالإلهة،الربةتدبيرهيانماوانتصاراتهاعمالهوجميعحياتهجوهران

المسئرة،يدهايضعكانبحيث،كاهنهابنفسهكانوالذيالشقُوخية

اطفالاربعةبينفمن.القدريفرضهشيءكلفوق،امرلكلوالمقد"رة

وبحد.سنااصفرهمحا"نُوشيليكان،واحدةإخةواذكورثلاثوهم،يلأبيه

حيثوالمدهمنالشئوخيةعشتارالربةطلبتهشبابهفياصابهخبيثمرض

الربةالىوسلمني-الصغيرانا-والدياخذ؟يوهكذا":يحدثنا

العرشموواتئَيسنايلأكبريلأخواعتلاءالوالدوفاةوبعد.؟لخدمتها

أيضااخيمنحنيكما،الجيشلمعسكرقائدااخيلدىعندئذ!اصبحت"

العلياالبلادأيضاواعطانيخنى"الاكبيرميشيدي"المنصبثرف

،زيدا،ابنوكان.تمرفيتحتالحلياالبلادو-ضعتوهكذا.لادارتها

لماليهاخيوقربنيرحمتنيقدعشتارالربةولانالبلادهذهقبليادارقد

كاموواتلير؟!دفصتزيداابنوشايةان.غير؟...لذلكفحسدنيالناسقام
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منحبيبهاوانقذتقامتعثشارالربةادْالا،اخيهضدبتحقيقٍليبمدأ

بكلالربةقدرةعظمةرأيتمايومااحواليساءتماواذا...":المحاكمة

جميعفيعضديالربةسيدتيسندتحيثمرضيأثناءخاصة،وضوح

وعلىالقدربهذامساعدةلقيرجلاكنتولأنني،امركلوفيالمناسبات

...،.للبشرالشريرةالتصرفاتمنعمليفيق!انطلقلم،الإلهةبقدرةعلم

اَمراوالجبشلمعسكراعلىقائداوأسماهاخيهعنف!فاةامموواتلِّيانالا

اعداءسائرعلىعشتارنصرتهفقدوهكذا.العرباتمحاربيلسلاح

بنفسهقادممرضدالزحفثناءأاخاهرافقفتفىما.الحثيةالامبراطورية

الوشايةحاولزيداانغير.بنفسهادارهاالتيالمناطقمنالمساعدةالقوات

ليحررممرمنعودتهطريقفيالمناسبةاستغلةحا!توشيلي؟أمَلذا،ضده

القديم:عدوهيدعلىبهمالحقتالتيالقذارةمنشفوخاالإلهومدينةنفسه

كاهنبشار"ي-بنتيبابنةوتزوجتللالهةالمرعيةبالطقوسقمتولقد"

."...الربةلرغبة4استجااللاوازانتيةعشتار

اورشي-الملكعلىثورتهفيخنىأيضاالربةبتدخلحاْتوشيليو.بحس

تكنلمولكن...":الدهـشعلىبنفسهنصبهالذياخيهبنتيشوب

العربةعلىمنضدهنهضتاننيأوسرياامراعنهبها!انفصلتالتيالطريقة

وانتضديالنبزاعبدأتلقد:بمداءابلغتهبل،البيتداخلعليهوثرت

الوحيد:مَلِكُهااناالقلعةهذهليتركتهاالتيالوحيدةوالقلعةالاكبرالملثه

الطقسأءوإالشفوخيةعشتارالربةهمابينناالفصليقرروالذي،!انهض

فيلزوجتيظهرَتْ،إ!لمْكباخصتنيقدكا!هعشارانوبما.النيريكي

بي،أيضاانتِوثقِزوجكجانبالىسأقف:قائلةإالمنامالوقتهذا

..،.تحققأيضاليقَالتهوما،اجليمنعملَتْسي!دتيوعشتار.عشتارانا

محنىذيككللناالخاصةحياتهعرضيفهمأنَحاصئوشيلياستطاعوكما

منهامكجزءالشخصيوجودهويرىمخدطةالهيةارادةعنناتجعميق

بمجرىالاحاطةمنقبلهتيليبينوالملككذلكتمكن،متكاملةحوادثمجرى
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الحية.بواقحيتهانتطووهذاعلينايمرضوأنمبكرةلحصورثمبهتطور

ذإعنهماأيضايتخلفلمالصانيمورشيلينجدالملكينهذينعنوعدا

لعصرمثلهنعهدلمسدالحكمهالطوالالشواتصلتاويخياصدالناترك

بابليأواكَاديأوسومريحاكممنفما.الأدنىالشرقتاريخفيأقدم

مورشيليمثلومشاهداتهأعمالهفيهيصفمتسلسلامنظمازمنياسردااعطانا

هذالناليعرضذلكأيضاالماكهذاتجاوزفقدهذاإلىوبالاضافة.الثاني

وبذا.كاملةموحدةنظروجهةمناسلوبهفيمنطلقاتاريخياطارفيالتقرير

وللبهتأخرينمنالمؤرخين.اللاضةالمَلَكيةالحوليةالتقاريرلجميعقدوةأصبح

الدول"عالحثيةالمحاهداتنصفيعليهيُحثرلذياالتاريخيالمحنىلنفسهذاان

والاعمالالحواثمنلسلسلةمنطقيةكنتيجةيلدالمعاهدةفنصةالأتية

شوبِّيلوليومابينإرمتأالتيالمحاهدةكنلكموجزةتاريخيةمقدمةفيئسرد

الحثيون!قهاالتيالانتصاراتمنبهبأسلاقسصان.وازا-ومتي

الاصاطةاستطاعتهمسوىاَخرلسببردهيمكنلاالسياسيالصميدعلى

حاْئوشيلياعتلاء.انالداخليةوقوانينهانظامهاوفهمالعالمهذااموربمجرى

الامبراطوريةوعظمةقوةعلىالو!هبنضسالمحافظةمع،للعرشالشرعيغير

لاعظمءصا-خينئعتبرانرعمسيسمعالسلاملمعاهدةابرامهوبالتاليالحثية

مورشيلي؟شوبِّيلولباومامنكلبناهالذيللصرحرفدلقد.سياسيةقدرة

القرننهايةحتىوذلكالسنينعشراتبعدهميميشأنوحائوشيليالثاني

الذيالوقتففي.الجهاتجميعمنالضغطامامصامداق.معشرالثالث

توكولتيالملكعهدفيخطرااكثرالفراتنهرعلىالمباشرالحثيينجارأصبح

لهذاحدامفاجئةبصورةيضعالملكهذااغتيالنجد،الأولنينورتا

الخطر.

الرابع"توتحاليا،:حا"توشيليوصفيداةنمنكلبذلفقدوبالمقابل

ا!ماعامامالامبراطوويةعلىللمحافظةالكبيرالجهد،اَر؟وواندا"و

عهدفني.الارزاواوبلدانياوا-ايروهيالغربفيالمعاديةالدعول
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للملكةصابقتابع!قيادةتخهالامبراطوريةشالفربكلاتمصلآرنوواندا

خاكاناذامابالضبطنحلملاذلئهوبحد.واتا-ومدوهوالحثية

الىالوصولاستطاحقد،الثانيشوتيلوليوماالارجحعلى،اَرنوواندا

ضربةاخذتهانسانكصوتالتقاريروخرستمصادرناالثطعتإذ،الحكم

الزمنمنقرونخمسةخلالتأقلمالذيالحثيالشغبوصللقد.قانلة

وكان.عظمتهقمة.ق.معشرالثالثالقرنفيلملأدنىالثرقأرضعلى

خلالهايستطيعكيالسنينمنأخرىمئاتبضعالىيحتاجالشعبمذا

وأنعنهالغريبةوالخارجيةبهالخاصةالداخليةالحضارةبينتوازن-لق

ذا،المجالهذامثلله-يفسحلمانهالا.وا!ةطريقعلىبالتالييقودها

سيليدعلىصواءحدعلىوالسياسيالحضاريوجودهنائيأأطنىء

ظصةوبصورة،ق.م0013صاليمنذلآدنىالشرقاجتاحجديدشحبي

دولته.قلبالاناضولبلاد

البدقانمنهند؟غيروأخرىغرييةهنديةمتجودةقبا؟لاانطد!توهكذا

باقواملتلتقي،ومصرالصغرىآسياوصلتالايجيةوالجزراليونانعبر

مجددأتغيرأنلهاقد-ر،الجنوبفيالصحراءقلبمننازحةسامية

لأدنى.الشرقعالموجهمحالم

انحديديإلحصراسلحةتحملعذراءبثريةطاقاتمزودةجميحهااتتلقد

الوقت،ذلل!ينحصريكادالثمينالمعدنهذاامتلاككانلقد.الجديدة

المعدنهذاوكان.الحثيةالامبراطوريةصزةفيفق!،الحمارنةتلعصر

مقابلهليقوأممهمصربفراعنةدفعاممنادراالوقتذلكأثناء

محروفينكاناالحديدوصناعةاصتثماران.المخزونفمبهمالحثيللمللا

هذااصتخدمواأنفكانوا.امبراطوريتهمعمربدايةمنذالحثيينلدى

ضدالآناما.أيضاللا!ةوتماثيلالنادرةلإصلمةصناعهَفيالمحدق

الحصرفطاقنجنوصعوذلكبالذاتأتمسهمضدالماضيةقوتمأصبابتولت

أصا.الاَخ!بنليحملنجطاهتجاوزهمالذي،اوريدي
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الدينيوالتسلاحالضاري!ننوع-ب

الحثيةالامبراطوريةفبم

الشعبيةالبشريةالمجموعةبتلكعلاقةلهماكل"الحثي،بالمفهوميقصد

السكانطبقةتفاعلنتيجة.مقالثانيةالألفمجرىفينشأتالتيوالسياسية

الهنديالعنصرالىأصلهفييعودالذي،.الغازيالفمبمعالحثيةالاصليين

.الاناضولمرتفعاتمنالشرقيالقسبمفيالغربي

الاضير،الفصلفيعالجناهكناماعلىهذامفومنااقتصرولو

التاريخية،الابحاثاحدثمنانطلاقاالشكل!ذاتسميتهاستطعناالذي

مغلقةوصدةتشكلولاالجوانبمتنوعصةالحثيةالحضارةاننجدفاننا

ألاَشوريونقصدهماالحثيالمفهومتحتأيضايدرجلا.Pكاناواذا.مستقلة

صمالفيالحثيةالمستعرةمنطقةأيالتوراةاليهالثارتوماالمتأخرون

أيضاندرجلمواذاالحثيةالامبراطوريةانهياربعدنشأتالتيالشمالبلاد

وصدةفكرةحولتركيافيخاصةالحياةاليه!أعيدماالمفهومهذاتحت

منبالرغم،الحوريةالخصائصمنكتيراجوهرهفييضبمالذيالحثيالفن

تعقيلماتشكلالحثيةالامبراطوريةصضارةتبقىالمحاولاتهذهكل

كاملين.وئشمبا

نظامأيالنركيبيةالوجهةمنالواقعفيالاميراطوريةهذهتشكيلان

علىالمغلوبةالسكانمنالاصليةالفئةان،الحقيقةيعكىالاتحاديالدولة

يوصدلماذ.الغازيةالفئةمنتحضراكثرالنوا!منكئيرفيكانتأمرها

للكتابةواصدخطأوعديدةلغاتبلواحدةلغة!الحثيةالامبراطوريةفي

منال!هالتيْسميت،النربيينالهنودالغزاةلغةاصبحتلقد.خطانبل
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لأولىاللفةالسنينمئاتمرعلى،الأصليالبلادشمبالىنسبةبالحثية

يمكناللغةلهذه!لحقيقيةالتسميةانبيد.للدولةالداخليةالدواوينلمعاملات

تأسستالتي،نيشامدينةال!نسبة"النيشيَّة"الارجحعلىتكوتان

الحثيةجانبوالى.الحثيالمصرفجرفيالصغيرةالاماراتاحدىفيها

اللغةخاصةبصورةنجدكماالقديمةالدينيةالطقوسكلغةالسومريةثقف

اللغةأيضاوهناك.العصرلذلكا)دبلوماسيةالعلاقاتلغةهيالاكَادية

للحثيين،معاديةدولةشكلتْا3برالتيالميتانيةالدولةلغةكانتالتيالحورية

اللغةنجدوذاكهذاجانبوالى.التابحةالميتانيةالدولةلغةذلكإحدبقيت

شقيقة.أخرىغربيةهنديةلقبائلاصليينكلغتينوالبالَّيةاللوفية

قبلهذاحثفقدالصغرىاَسياالىةالمسمارالكتابةتسربأما

الآشوريين.التجارطريقعنوذلكطويلبزمنالحثيةإ"الامبراطورتأسيس

خاصةبصفاتالآشوريينالمتجارالمسماريةالكتابةورناكوعهذاانفردوقد

يأخذلمولما.المعاصرةالاخرىالمسماريةالكتاباتنماذجمنغيرهاعنميزتها

،الاعتقادالىيدفعناهذافانبمالكتابةمنالنوعلذلكالصفاتبهذهالحثيون

مننوعا،الاناضولدخولهمقبلالارجحعلىمعهماصطحبواقدبانهم

المعاصرينالنربيينبال!اميينواخنكاكهمهجرتهمخلالعليهتعرفواالكتابة

لصورابي.

الادارةفيالمختلفةاللغاتفيباستمرارالكتابةعذهاستخدمواوقد

قاممااذااما.اضاأمراسلاصموفيالتدريسوفيالدينيةوالطقوس

الرسميةاختامهمبصنعأوالكبيرةالحجومذاتالاَثارباقامةالحثيونالملوك

وقد.المسماريةالكتابةالىبصلةتمتلاأخرىكنابةيستخدموننجدهم

بذلكمْسميت،الصورأشكالالىتكونمااقربالكتابةهذهرموزكانت

مخترعوهممننعلملافانناإخرىناحيةومن.الحثيةالهيروغليفيةالكتابة1

يطلقالذينالاصليفىالبلادسكانأم!االحثيونهمهل،الكتابةهذه

ألامنذبصورةفحدودةوخنىفكرموزهان!تطعلمواليا!"صَثهي"،عيهم
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نج!الامبراطو!بةمحدوداالكتابةهذهانتشاوكانيبدوماوعلى.بعيدفيرأمد

المشفوعةالكتاباتبعض!ىلمنسوىلعرفهالاالنااذ،الكبيرةالحثية

المسطحة.الاضتاموعلىالمسلاتأوالصحووعلىالمنقوشةالصور!!بالب

القراف!الامبراطوريةبعدفقدالذهبيِعصرهاعاشتفَدالكتابةهذهانيبدوو

اسئضدمتيثالشام!ىدشمالمنالحثيةالمستعمراتنج!ذلكوكانالحثية

اشنضدمالذيالوقتففياذ.اللوئيةاللفةمقفريبة4إلمبللتمبيرهناك

المرتبطةالملومكافةوممهابابلبلادمنالمقتبسةالمسماويةالكتابةالحثيونفيه

الاسطواليةالاضتامطرصةافنباسرفضواوقدلحدهم،وئيقااوتباطابا

الكلاسيكية.النهريئبينمالحضاوةالاساسيةالمميزاتأحدىءتمتبرالتبم

الطينية،الرقمعلىالكتا!ةعنفصلهايمكنلاالتبم!أالاحتامهذه!لالتوقد

لالح!ي.و!بةا،ءالتبا!يةالمشممراتطريقعقالصغرىأسيادظتكلد

وأمحدبشكلعلىالمسطحةبالطريتةبلىالاسطوابابالشكليحتملا

مستدير.شكلعلىأوؤرشكلعلىأومطرقي

والانفنناحالش!امحمنتهىالىال!بر!الاسبراطوويةصثيبمهصلمقبالركم

إلاالكثفممهاالمرهيسننطيعلالهحيث،ال!فريدوالتقاليدالماداتعلى

الهنديالعنصرالىعدهيمودوماالجبمالعنصرمنلديهمابعوبة

بالمظاهريتملقيخثاضاصة،لديهأصيلهوماعلىيحرصلبدهفالنا!هالفرببم

البابلي.صوليسيةبدووةتميزهالتبموالنهري!ماتالأديةوشكلكاللباس

صعطقةأيةالىتشيرلالالهاالحومنالكبيؤألممنوعةنعاليلهوصنى

الامبراطو!بةكماصمةللمدنالمامةالمضططاتو!لذلكأيف!ا.ينالن!ربينمابىد

المدنمضططاتعنمحططات!ائصميمبوهرفيممضتلفلال!امئلاحا!شا

هوالذيالبرجط!وشاوسدمثلايشكلى.والبابليةوالا!اديةالسومرية

صصة.لافراضالاصلىفي7ق!ي!قديكونوأنإلابدلاصنصعباو؟

مات*،فياما.حمايتهوعتبواوهفياث!معابدوءبني!تك!ا

.هناكالمدنوسدي!ئفلىالمدينةإلهأجمرلفسهالإلهمعبدلنبدالن!الن
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ولمبدأالمربعيالتقسيمفيالمتطوراسلوبهبفنحاتوشافيالمعبدفبناء

بغرفةتحي!البناءدورمنعددالىالاإفيةينظم-اقسامالذيالبناءاساس

حيثصخريانحدارممالمتغييرمثلمثلهاصالةالحثيةمنفهو،رئيسية

الناحيةوهذه.محينةوصوريةمعماريةعناصربواسطةمقدساموقحامنهصجحل

الحفر!اتكشضتأنمنذ،ياتسيليكايافيالتمثيلأفضلممثلةنجدهاالاخيرة

وغرفالمداخلشكرفثف!لحلتقدمضىفيماكانتلابنيةاَثارعنهناالنقاب

.الكبيرةالحجريةالتصويري!بنقوشهالصخريللمحبدالدينيةالطقوس

فقدالكبيرةالحثيةالامبراطوريةلعصرالتصويريالفنمجالفيأما

منالآخراوبعضهاالخاصةتربتهامنتنبعبمضها،كثيرةاتجاهاتالتقت

جوانبهاعل!ءمزدانة-ائوشامدينةمداخلكانتمافاذا.أجنبيةأراضي

أولالي،السحربمكرةعلاقةلذلثهفان،للسفينكسأوللاسودبتماثيل

بقوتهيجسمفالاسد.النهرينبينمابلادفيتكيدبكلو!نمقتةزغتما

أوبتسميتهااماتطردالتي،للحياةالمهددةالقوىلكافةالقديمالشعار

الساميينعندوجودهعلىئبرهنماأولالذيالسفينكساما.إرسمها

الشامبلاَدفيجداالاستحمالمفضلنجدهولهذا-حمورابيلحصورالغربيين

ولذا.الدينيالتفكيرمنالاطارهذاتصالىيعودفانه-الكنحانية

منه!يفهمبرسمالبابعلىمرتبطابوغازكويفيالسفينكسأيضانجد

لسورالثالثةالبوأبةجانبعلىبالمقابلوجدنااذابينما.محورةحياةضجرة

هذافان،فأسايشهرمقاتلمحاربصورةيزلنشكلاحائوشاصمدينة

المحلية.الصغرىاَسياأفكاربناتنتاجمنبفكرةالايرتبطلا

ياتسيليكايافيالصخريالمقدسللمكانالجانبي،المحراب"ففي

يثكلخنجرشكلفيلربةالشياليةالصورةتلئهتوجد،الحاصمةمنالقريبة

التقليديةالمحدبةالقبعةعليهماانسانبرأسيقوجانالاسودمنزوجانقبضته

توتحالالمحسن7رسممنهابالقربمباشرةبصورةونرى.الحثيةللالهة

06قديكونأنالممكنومن.الطقسإ9له4الخاص!إنيءصِمععناقفيالرابم
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لذلكوجودلااننرىوهنا.المصريةالنماذجإاقتداءالمشهدهذا!رسم

الخنجرشعارذلكعلىيدلناكماوالإلهالانسانبينالروحيالفكريالحاجز

الي،والمخلوقالخالقبينالواضحةالهوةلتلكولاحتى،المذكورالمجرد

وجدماواذا.النهرينبينمافيللدولةالدينيةللطقوسالمميزةاصةةاص-صتبر

خلقتمادائماالتي-الحثيالفنفي-الغربيةالهنديةمنففحةالانسان

هذهفيالاهيإنفانما،المجردالاحساسلعالمتحبيرافنهافيلنةصصها

الحالهووكماالحثيالنحتفنانأيضايستطيعمانادراوفق!.الص.ورة

هناليقفزيبدوالذي،التركيبفيبهالمستأثرالعجزذلكيذللأن،هنا

حدودوكذلكالتنظيمعلىالقدرةفيالنقصحدودفوقالفنيابثالهذافي

.المتناظرةالاجزاءتناسق-فيقدرتهعلىالا-صاسفيا)ضقصلى

الافصاحفيالعجزمنأيضاالحثيةللصورالعامالتركيباحياناويعاني

التعبيرقوةفيالضمفومنالمقصودللشيءالفكريةالحظمةعنالرسمعن!د

.والمتزايدةالمتنوعةالظاهريةالابهإدرسمفيبالتحكمجهلهمناكثروذلك

صفينياتسيليكايافيالداخليالرئيسيالمحرابجدرانعلىنرىوهكذا

الأيمنفيهيتألفالذيالوقتففي.(93رقمصورةانظر)الآلهةمنلرتلين

يخطوثم.ا،يسرالرتلتشكلذكوراَلهةنجد،لرباترسوممنتقريبا

العرضانيالجدارعلىمقدمتاهماتتلاقىحيثبعضهماإاتجاهالرتلان

اشاالرتلينيقوداناللذينالرسمينشكلمنالمرءويستنتج.الداخلي

لماذ،الحثيينقبلالسكانِلمااَلهةمجمعفيالرئيسيينالشخصينتصصكلان

لرسميهما.الخارجيةالابعادبابرازسوىالأخرىالآلهةعنالفنانيميزصا

الطقسإلهبحلهامقابلىوابنتاهاابنهايىافقهاالارينيةالحاصئيةالإلهةتقف

ضدالبطوليصراعهفيساعدهالذياناراالإلههذاالطقسإلهيتبع.الحا!تّي

أحديكونأنيمكنالذي،تيليبينوابنهوكذلك،يانكا-إلوالافس

مجموعةمعوضوحبكلهناعلاقةعلىاننامنفبالرغم.النباتاَلهة

أيالحثيقبلماعصرالىللبلادالاصليالشمبيالحنصرالىتموداَلهة
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نااجددابُرهنفقد،بالحثيةمايسمىالىوليسالاصليةالحا!ليةصألى

وبنفسكرموزهاكفيهاأحدعلىالآلهةتحملهااليالهيروغليفيةالكتابة

الاقلوءلمى.بالحوريةوانمابالحا!تتةتقرأصلا،أيضالهاواسمكنميمةالوقت

إلمحةوليستتشيباتهيياتسيليكايافيالرئبسيةالربةانهوفالثابت

كلخلفثورينرؤيةللمرءيمكنانهذلكالىيضاف.الارينيةالشمس

الواردينبالثورينالاتفسيرهمايمكنلاحيث،الرئيسيينالشكلينسن

ناحيةمنايضايتبعاناللذانوحورءَيشيريوهمأالمكتوبةبالنصوص

الطق!س.إله،تيشوبوهوالا.الرئيسيالحوريينإلهأخرى

قدالحوريةللديانةالاشماعيالم!دأنللشكتتلكمجالفلاولهذا

الرابعتوتحا)ياصدفيالحثيةالديانةعلىليؤثرالحثيةالمملكةقلبوصل

ياتسيليكايا.ورسومصورعهدهفيحفرتحيث

الربة،الارينيةالشس!إلهةبه-وضعتحداالتأثيرهذابلغولقد

الذيالوقتفيوذلئه،الحوريةتشيباتبمنزلة،للحثيينالاكبرىالحقيقية

نأيماكنوانه.الاصلفي!اهماكمامختلفتينإلهتينعادةفيهتمتبران

منذالصفرىاَسياداخلالىحىشعتقدالحوريةالمبادةطقوستكون

عشتارمناكثرالشمّوخيةلعشتاركاهناكانالذي،الثالثحائوثبليعصر

هذهخدمةقيومنجزاتهاعمالهكافةوضعصيث،(شاوشكا)السامية

بأنهاالخاصااشمنصتعرفالتي،لبودوشيابعلاكانانهوخاصة،الربة

.(235صراجع)تشيباتاتباعاحدى

التحدثالحثيينعندوخاصةالمرءيستطيعفا!الظواهرهذهمنفبالرغم

الحياةيميزماأشدانبل.الدينيةوالاتجاهاتالمعتقداتلصهرمحاولةعن

الإلهامامالورحنعم،الفكريالتسامحهوالحثيةللامبراطوريةالمدينية

هذ.اانَ.البلادفيالضيفحقوق-كامل-كأجنبيمنحالذي،الاجنبي

صرفيوالفرسالاخمينيونالحكامبهقامالذيالدورنف!تماماليشبه
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تسميتهيمكنماهووانمأالآلهةواساطيرللحباداتصَهرا)يسهذاان.لا-ق

نظاميحددكانالذيالاقطاعمبدأدستوريشبهشكلفيوالانسجامبالاتحاد

للشعبالمختلفةالبشريةوالمناصرالحضاريةاثفئاتلدئيكن)م.الدولة

خاصةمعابدمعخاصةلهةاَ،فقطحقيقيةوحدةمايوماتشكللما)خيالحثي

عباداتهمطقوسومارسواخاصينكهنةأيضالديهمكانوانما،البلادفي

خاصةوبصورةاأولى1بالدرجةهنايقدسفالمرء.لمنطقتهمالخاصةباللغة

البيتفيالانسانتلقنهاواليوماهيتهطبحهالىاياقربالميتافيزيكيةالقوى

ناهوالشعورالمرءيتملكولاكن،واجدادهلابويهالطفلكتقديسوالاسرة

يوجَدأنوجبفقمدولذا.القوىهذهمثلأيضاتقدسأخرىوقبادلشموبا

الجبل.قمةيتربعطقسإلهأواَخرنهروإلهاَخرجبلإلهوادءكلفي

هذاان:باسماءتمييزهميمكنلاالذينالحثييناَلهةهمإلهلألفانهم

مبادىءمقابلحدةالتناقضاتاشدجوهرهفييجسمللثركالمتطرفالشكل

الأدنىالشرقعلىبالتأثيردورهاستلحبالتي،والخاصةالغيورةيهوهعقيدة

بالطويلة.ليستمدةبمد

التاريخيةوالأطرتنسجمعديدةإلهيةفكريةاتجاهاتالحثيلدىوجدلقد

الغربيةوالساميةالاثادية-السومريةالآلهةمجموعةوجدتاذ.الشعبيةأو

والحورية،الدولةاَلهةمجموعةوكذلك،الحثيةقبللماالأصليةوالمحلية

الخاصةاَلهتهامنالشقيقةوالبالييناللوفمِنلقبائلكانمَاذلكالىيضاف

الحياةفيشيئاعنهانسمعنعدلمالتي،الوحي!دةالآلهةمجموعةان.بها

الغربية.الهنديةهي،اليونانيينعندالحالهيمماأيضاوأقلحتىلمالدينية

الحالكانتكما،الآريةللالهةاثرأيعلىالحثيةالعبادةفي!يحثريحدفلم

الاصلية.اسمائهمحتىولاوالميتانيينالكا"شيينعند

ولم.البعضبمضهاجانبالىالشمساَلهةمنعددايقدسفالحثي

الاصة!أعطيتاذ،المجالهذافيكبيرادوراالا!اديلشمَشيكن

فيواطكاتأ!للولثعرشثقوداقيالضيبلادملكة"ل!باثمابرامبرى
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اسمهاظلالتيللدولةالكبرىالربة،اعلاهالمذكورةالربةانها"الحثيبلاد

ارينهاالقديمةالمقدس!ةللمدينةالشس!إلهةانها.الآنخنىممروفغيرلنا

ئنصبالتي،حاكيبلادوملكاتملوكسيدةوالارضالسماءملكة"

سيدتي،الارينهيةالشمسإلهةانتِنظرتِماواذا"."والملكاتالملوك

هكذا."نظرتكيدعلىسعيدايصبح،حاثيبلادمنملكةأوملكالى

المديحبها!يطنبالإلهيةالمديحاناشيدأحدوفي.الصلواتإحدىفيورد

انتللشكوىتصغينانك،:البلدانحدودَصتعينانيالسيدةانهاء)ى

،انتِالانسأنانكَلتحبين،انترحيمةلبربةانكِ،الاريئيةالشمسإلهة

انت،البلدانفيقدسيةالآلَهةلاشدانك..الارينيةالشمسإلهةيا

!يحتفلمنلاشدوانت..الرحيمةالمحَكمةسيدةانت.إلإدلكلواماب

القديمةالآلهةمنكلَنصيبلتحددينانك..الازَليةالقمديمةالاَلهةإ!نبه

."...لَكِلتفتحالسماءابوابان،السرمدية

الارينيةالشمسإلهةجانبالىشمسإلهوجوديمنعلاهذاانالاا

الاكَادية--السومريةللمنطقةالمشسكالهصفتينماهيتهفييجسم

،للارضالشمسوإلهللسماءالشمسإلهالوقتبنغس!يكوَنأنأي،البابلية

ويكونالسفليالعالممخترقةالليليةبر!لتهاقائمةالشمستغربعندماأي

ويدعسوهاالسماءاَلهةزعامةيتقلدانهكما.فارقةبملاماتمميزاأيضاالإله

الشمسإلهةقرينالطقسإلهانهبلذاتهحدفيهوليسانهبيد.للاجتماح

ذلكمنوبالرغم.حثيبلادسيدالسماءملئهايضايدعىوهذا.ينِّيةالار

بعضهامعالتناقضاتهذهإلهألفعالمالميتافيزيكيالعَالمفيتصطدملا

يضعواولمحتىالحميةالاَلهةعالمبعدينظموالماللاهوتفعلماء.البعض

عندما،بالحذرمهشهمبدءاتصافالمرءويلاص!كما.أساسيةقواعدلها

فقطوذلكتموزجانبالى!الطقسإلهبنتيليبينوالنباتإلهوضعمثلايدونير

الموقتغيابهماكون،الحبوصهنباتاتبنمووثيقارتباروعلىكلاهمالان

والحيوافاتوالبشرالآلهةعندالحياةجوانبكافةعلىالقضاءالىيقود

.والنباتات
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'L.ICIاسطورةبينيجمعوكأنهيبدوالذيالشبهوجهفيالنظرأمعن

غابلقد.السطحيةالظواهريتمدىلاانهنجدتموزواسطورةتيليبينو

.سواءصدعلىوالبشرالاَلهةانظارعنوتواوىغضبهثورةنتيجةتيليبينو

البشر.احدارتكبهالخطيئةنتيجةالارجحعلىممونأنيمكنغضبهان

معتموتوأنالااذاللطبيعةفما،بالسماءفيهتتجسمالحياةقوةانوةصا

شهاالخلاصالآلهةتر!دكبرىضائقةتقعوهنا.وبشرهااَلهتهاكافة

تيليبينوايجادعنالنسرعجزوهكذا.عنهبحثاعديدينمفتشينبارسالهم

فماوأخيرا.مماكانبأيعليهالحثوربنفسهيستطعلمالطقسإلهوحتى

وجدته.وأنالاالغرضلهذاالآلهةسيدةبهابعثتالتيالنحلةمنكان

عادوأخيراغضبه!أخمدوباخرىللعودةاغراءه-أمكنماتمويذةفبواسطة

.الجاةمعهوعادت

الذيالبشريالإلهعنالاسطورةهدْهفيالحديثيتطرقلم

والذي،السفليالعالممنحيامجددايبعثالذيذلكعنهولاحتىيىوت

وراءفيماالقدربتوجيهاشتراكهامكانيةالىالامالربةمعإصلتهيشير

تيليبينواسطورةفيالعثوريستطاعلاانهيبدولذلكونتيجة.الطبيحة

الاعتقادعلىالوقتبنفسأيضاولاحتىالقبيلهذامنشيءعلى

.السريالديني

إلهشخصيةبنفسهيوحِّدالذيالشمسلإلهبالنسبةأيضاوكذلك

فيهللحثيينكاناذاماالجزمنستطيعفلا.السةايالعالموإلهالساء

بابل،بلادفيمردوكيشبهبما،أيفافيهرأواام،فقط41يصيونإله

بواسطتهاليشاركوايسلكونهطريقايريهمتموزبمهاميتصفإلها

الملئه،علاقةفتبدوذلكمنبالرغمولكن.الخليقةو!يقةماهيةفهمفي

باله،مجنحةبشس!اسمهخرطوشةويتوجبالشمسنفسهيلقبالذي

الإلهالملكينوبحيث.ابلإبلادفيكماالاتجاهنفسالىتشيراْلشمس

الالهينوبحيثشوراَبلادفيأوتموزينوبحيثسومرفيوكما،مردوك
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اوزيريس.-هوروسهناكالملكيجسمحيثمصرفيكماوأخيراشوراَ

تشيرالتيالدلائلمنجدااليسيرالنذرسوىيوجدلاكانواذا

فانناالحثيينلدىسائداكانالذيالسريالدينيللاغنقادخاصةأهميةالى

نطلقثالثفرعانتشارتريناالتيالمستنمداتمنالكثيرذلكعكسنجد

اتنشارتريناالتيالمستنداتهذه"،بالخرافات"الاعتقادهولائقغيراسبهأعليه

الثريرةالارواحضدالسحربقوةوبالتنبؤالاعتقادنها،اتالمحتقدمنخراَفرع

النوعهذاالحثيينالىوصللقد.مكانكلفيبخطرهاالانسانتهددالي

الىمطردبازديادالأدنىالشرقكافةاليهيجتذباخذالذي،الاعتقاد!ن

002صراجع)..مقاكانيةالألةءمنذالمظلمةقوتهعالموتفكيراحساس

إقراءةصانوالاالشعوذةان.بابلطريقعنالارجحعلىوذلك(أءاشيونا

مكانأيفيتدوناولبمتنتشرالمانهماالا،بشر.إخانأظاهرتانالسحررموز

مننوعاتصبحاولمالدقةوهدْهالشاملالتنظيمهـتامثلفيالعالمفياَخر

الاشاراتتلكجمحتلقد.النهرينبينمابلادفيكماالميتافيزيكيالملم

الىمشيرةضخمةمؤلفاتفيوذلكالبشراىاالآا،ةتوجههاالتيالمحذرة

ولقد.عليهمالسخطبانزالمحذرةجنسهماستحراربحفطانعامهاعليهم

تتحدثلافالآلهة.الحثيةبترجماتهاالمؤلفاتهذهمنافامبعضعلىعثرنا

وفيالمنامفيتظهر.اشاراتسوىتمطيلاولكنها،وصريحةواضحةةلمغة

التائهين،لسانوعلىبالولادةالمشوهينطريقوعنإالسماءخاصةعلامات

بصورةيعطوالمانهمصدفواذا.محناهافهمالمرءعلىيجبلاشاراتانها

بتحليقفنيةطريقةيدعلىاخذابهاذلكعندالمرءفيستطيعاشارةأيةاختيارية

يمكنهذاوفي.حيوانيةضحيةبتقديموكذلكالكبدطريقوعنالطائر

مخاطرا.لماءاما.الآلهةسخطتجنبالاشاراتتأويلف!يستطيعلمنفقط

طريقعنفقطفيتموالمصائبالمرضللمرءتجلبالتيالشريرةالجنيات

الانسانيستطيعوالسحرالشموذةطريقعنوفقط.والسحرالتعاويذ

نابيد.الاَلهةسخ!4إالحقهاوالتيبهالملتصقهَالقذارةنفسهعنصيبحدأن
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بلادفيالحالهييهما،السحرقوةلمفمولحدايضهحالاثمةارتكابالإقرار

علىمركبمخلوقبطبيعتهالانسانانوالاعتقافىالشعوران.الكاشية1ابل

البابلي-فيكماتماماالحتيالانساننفسفيعاشاقدانما،الخطأ

علةهيالتي-النفسطهارةأي-الداخليةالطهارةعدماما.الكاشي

التغلبيماكنلا،الآلهةسخطلاجتذابمدعاةلأنهـا،الانسانشقاءكامل

والإقرارالحقيقيةالتوبةطريقعنفق!وانما،الشموذةبواسطةبعدعلي!ا

فيهاظهرأخرىاعترافاتيوجدولا.وعفوهرحبتهوامامالإلهامامبالاثم

مورشيلي،"لالطاعونبصلواتيسمنىفيماافضلعليهو!أكدالى*قرارهذا

منها:بهباْسلاعددوحلناالي

اسيادييا،آلهةياوانتم،ْسيدييام!الحاثِّيالطقص!إلهتا

الانساناخطألقد:كالآ-يالقضيةان

الطقسإلهكلمةحرمةواخترقأيضاوالديواخطأ

.بشيءأخطىءفلمانااما،سيدييا،الحاصي

الابن.الىتأتيالابخطيئةان:كالآتيالامروان

الي.والديخطيئةانتقلتولهذا

الآلهةوامامالحاْتّيالطقسالهسيديامامالآنبهااعترفتولقد

ذلكفعلنالقد:هذاهوالامران.سادتي

تي،لحاْالطقسالهإسيدييخففنأرجوأ،الديوبخطيئةاعترفتننيولا

غضبهمحدة،سادتيالأخرىوالاَالة

حاْتّي.بلادخارجالطاعونواطردوا،عليفارضوا

ميزاتذينوعمنخاصتانعظمتانوحفارتهالحثيالشحبان

لدينالماوانطلاقا.القديمالأدنىالشرقلنناريخالعامالتطورمجالفيجديدة

للقوىالملونالتشابكذلكفيعظمةاهميحتبرانالآنضنىالمصادرمن

الثانيةالألفمنالأولالنصففيللشعوبالكبيرةالهجرةبددوللافكار

جديدتينوطبيعةصبغةذاتانعكاساتالحقيقةلهذهفانالواقعوفي..مق
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.وقامتمثلاحمورابيلحصرالبابليةالكلاسيكيةالحضارةعنتماماتختلفان

اطارهافيوالفكريةالشعبيةالعناصرمختلفدمجباعادةأيضاالأخيرةهذه

وكأنهااجزائهسائرفيهتبدوواحدجسمفيجميحاركبتهاانهاالا،الخاص

والحالةيستطيعلاحمورابيفحند.مشتركواحدبقالبصبتطبيحية

ذاتالحضاريةاجوانباخصائصتحديدالمختصالشخصسوىهذه

لهذهاندنجدولذلك.الغربيالساميأوالاكَاديأوالسومريالاصل

اما.الخاصالدَاخليقانونهاوكذلكالجليالضاصوجههاالحفارة

مظاهرها،جميعفيالكبيرةالامبراطوريةعصرفيتكنفلمالحثيةالحضارة

اقلالغالبعلى،إعالراتوتحالياحتىشوئيلوليوماعصرحواليمنذ

وجوهابلواحداوجهاتعكسلمانهاالا،البابليةالحضارةمناكتمالا

نأاحديستطعولم.القائدةالطبقةكفةرجحانمنبالرغموذلككثيرة

المصريالنحاتمناكثرالحثيوالفكرالحثيالشعبفيالتنوعهذايلمس

اعداء-فق!المهممعرهْةفيشحبهبعبقريةمسلحا-يصورلمالذي

بدقةبينهمميزبل،المظهرفيكوحدةقادشممركةفيالثانيرعمسيس

مقاتليبينابيدوسمعبدجدرانعلىالتمبيبزالمرءعلىيسهلانه.بارعة

السكانالحاثيينوكذلكالشامبلادسامييعنالغربيينالهنودالعربات

الحثية.للدولةالتابعينالحوريينمنالصغرىلآسياالاصليين

القوىلتشمبحتميةنتيجةعنعبارةفق!الوجوهفيالتصددهذاليس

الحثيالشعبمستوئلانخفاضوحصيلةالقديمالآدنىالشرقعالبمفي

نالواذ.النهرينبنِنمالبلادالمتوارثةالحضارةمقابلحضارياالغازي

لمانهمالا،والاكادينِنالسومريينورثةكثيرةفكريةامورفيالحثبين

واناسودياناتمعماريةوفنونوكتاباتلغاتوجودانبل.مقلدينيكونوا

وواقعجوهراصلمنليحد،البعضبعضهجانبالىذلككل،مختلفين

التوازنلخلقالسياسةفقطفيهاتستخدملمالتي،الحضار.بةالحقبةهذه

باشكالتختلفعقائديةنظراتبوجودكذلكاتصفتوانماالقرىبين

الويحدةتقضيأندونبينهاالتوازنحفطمنها!قصدالخاصةتعابيرها

.الأخرىعلىمنها
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وسلمافم!لحا

الجبليةالشعوبحيضدالفعلرد

(الشمرارأس)واوغاريت(جبيل)بيبلوس:الفينيقيةالبلاد-آ

في(القديمةإيبلوس)ثببيمفياقيمتالتيالحفرياتخلالمننصلم

ماريمدينةفيالملكيةالمراسلاتمنانطلاقاوكذلكاال!ثابلادساحلوسط

منباقرب(الالخ)العطشانةتلفيانسفلىالطبقاتموجوداتومن

نهايةمنذالأقلعلىالشامبلادقطنواقدغربيينسامييناناساأن،انطاكية

حكهتالتيالساميةالفنةتلكمع4إقرال!حلىهؤلاءان..مقالثالثةالألف

وحمورابي.لارزا-زِنْ-ايسلالةعصرمنذالنهرينإ!نمابلاد

الشامبلادفيالساميينهؤلاءعلىفنطلقالخاصةالتسميةناحيةمناما

اولئكاقتبسهاالتياللغةنفمستكونأنيجبفلغتهم.الكنمانييناسم

هناكقبلهمالاصليينالس!انمنالمقدسةالارضالىنزحواالذيناليهود

سكانأي،الأوائلالفينيقيونأيضاينتسبوكذلك.الكنعانيينمنأي

الغربية.الساميةالمجموعةهذهالى،والبحرلبنازبينماالضيقالسهل

كانتالشحبيةامكانياتهمانمعخاصةحضارةذويقطيصبحوالمانهمغير

وتلكالبحريةالموانىءبقطناهم،الجغرافيوضعهمانالا.ذلكتخولهمقد

لبلادهم،والشرقيةالغربيةلبنانجبالواختراقالساحلمنالقريبةالجزر

منهاخلقكما.الاحانبوالىالبحرعلىمفتوحةسهليةمضايقمنهاجعل

بطابعالمصطبغينالبمدوالىمعرضةالصحراءتواجهداخليةبلادايضاأبالمقابل
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الوسيطدورلأولىبالدرجةيلمبواأنبذلكلهمكئبوبذا،خاصاقليمي

والفراتدجلةوبلادالصغرىواَسيامصر،الاكبيرةالحضاراتمراكزبين

،الجنوبففي.خاصةفكريةعظمةذاتيع!بحواأنالمكدرممااكثر

المصريةبالصبغة،هم4امراخاصةوبصورة،اصطبغوابيبلوسمنطقةةي

اوغاريتفيالشمالفيهذاعكسنجدببنما.غيرهمالىو!لوها

نا،الظواهربمضمنانطلاقاالمرءيققدماغالباحيث،(الشمرارأس)

التأثيرنجدحينفيالايجيينالسكانمناقليةحوليدورانماهناالأمر

ذلكوبعد.مق.انثانيةالألفمنتصفمنذيزداداخذقدالشرقيالحوري

القسمفي(الالخ)المطشانةتلكمنطقةلقحةفيالحث!ثيالصغرىاَسياتأفي

الخاطفالجبليةالشموباكتساحفلولا.الداخليةا!لادمنالشمالي

الهيكسوسسيطرةثمومن(المنطقةلهذه)افانيةالألففيوالمفاجيء

منلاكان،الشامبلادشمال؟تحثيث"وذاكهذاوإمدعليهاوالحوريين

يوجد.بهمخاصةمحتبرةحضارةخلقالكنعانيوناستطاعأنالممكن

يمخد،ملكيريمليمعصرالىيعودايأسس!ممروفغيرقصرالمطشانةتلفي

تحثالأيضايوجدكما.بابلملكوحمورابيماريملكزيمريليممماصر

لديناكما.حلبمنبالقربجبولمنإلهلرأسوتمثالهذا؟يريمليم!ر

لأشياءانها.الصنعجميلةاسطوانيةواختامنحاسمنصغيرةتماثيلايضا

يم!درلملو،فيدهزةكبيرةخاصةكنعانيةحضارةالىتقودأنياكان

اطماعئتيجة،البلادهذهكسصتفقدأرزلكوتبعا.ينتكسأنلتطورها

هذهفيالاقطاعاسيادتطاحنومعهاالعظمىالدولودورانولفوالاعيب

ومنالخارجمنالداخليةقوانينهاضنىتستمدصغيرةدويلاتالى،البلاد

،أالشابلادوس!فيامور!ودولةايضاوحتى.غريبةاجنبيةتفكيرطريقة

سلطتهافيهاايسستالذيالعمرذلكالىاسمهالفظخلالمنتشيرالتي

-لفاليدهاعلىالابقاءالممارنةتللحصرحتىحاولتوالتيالخربفيهنا

لقد.الخطْهذاعنشذتاوالقاعدةهذهعنتخزجلم،الوطتيةعاداتهاو
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اولئككافةمنحتىالملياللمثلافتقاراأكئرازيروالدولةهذهاميركان

لرضاها.طلباالاجنبيةللدولمطيةانفسهممنحعلواالذين

الشامبلادلساميةلمحدرفقدالوجوهالمتمددالضغ!منفبالرغم

المنطقةهذهفيالساحلشري!علىصلاإةتمملتصمدأن-وللدهشة-

ليسلدينامحروفةاصبحتلقد.الفينيقيةبالبلادتسميتهااغمدناالتي

الادبيةالمخ!لفاتعلىاغنمادنابقدروالتماثيلالابنيةمخلفاتعلىاستنادا

مد!ضةفي-،البلادشمالاقمىفيالحفرياتعنهاكشفتالتي،المكتوبة

العمارنةتللارشيفالطينيةالرقمعلىاسمهاورفىالتي-اوغاريت

.وماريوبوغازكوي

الأحرفذاتالكتابةكانتمااذا،صدفةيكونأنيم!نلاالأمران

وباضافةلهاباقتباسهماليونانيونقادهاالتيالمخترعاتا-دىأيإلصامتة

علىلمرحلتيناخئرعتقد،عالميتأثيرذاتلتصبحالصاصوتيةرموز

منمشتقةرموزشكلعلىالأولىالمرحلةفكانت.الفينيقيةالارض

يتصفاَخرنوعمنشكلعلىوالأص-ىالمصريةالهيروغليفية

الصمبةالمحضلةعلىكاناياالجوابوليكق.المسماريةالكتابةخصائص

تبقى،الابجديتناشكلاقدمهيالتيالفينيقيةالكتابةبقدَمالمتعلقة

ظهرتقدالعالملغاتجميعتركيبفيالأولىالمحرفةانهيايأكيدةَالحقيقة

المم!نومن.نسبياالعددقليلياناسمنالفينيقيةالارضعلىمرةولأول

تبقىوأنإلابدولا.أولىمصريةخطوةعلىذلكفياستندقديكونأن

الألفمنتصفمنذوذلكغامضةمالحدالبلادهذهفيهناالمعرفةهذه

نصوصمنكبيرعدداوغاريتفياكنشفقدوانهخاصةق.م.الثانية

ضاصة.بكتابةطينيةرقمعلىمكتوبةوصجدتالتي،رالملاحمالاناشيد

من.وضوحتدل،المسماريةالاشكالأي،الكتابةهذهعناصرانفبالرغم

تمسبدقةتتبعا!االا،المسماريةالكتابةمناقثبستأنهاشكلهاحيث

الصامتة.الاحرفمبدأ،المعروفةالفينيقيةالإصديةمبدأ
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تسمةتستخدمالتي،الشمرارأسةممتابةالمسماةالكتابةهذهفةي

عنهاكشفتالتي،الادييةالمؤلفاتاهموصلتنا،تحابيرهافيرمزاوعشرين

الخاصة،اوغاريتلغةفيوالخرافاتإلاساطيرانها:اوغاريتفيالحفريات

تُعتبرحيث،والشرقيينالغربيينالساميينبينالوس!خ!فيتقةءالتي

الفينيقية.للكتابةالتمهيديةالأولىالمرحلة..مقالأولىايألفبدايةحوالي

العالمالىالإلههذاينزلكيف،تحدثناالنصالطويلةعليانبملفاسطورة

((موت"الحبوبإلهمعصراعهتحدالسماءالىفيصحدبمدهاويعودالسفلي

اخت(أي)زوجةتذهبثم.الحبوبتنضجالتيالصيفحرارةإله

بمدهاوتهاجمالنصيحةتسألهإيل،الآلهةأبالىذلكاثرعناتالمسماتبعل

الحبوبكبذارلحمهتذريثموتطحنهالنارعلىوتشويهاربافتقطعهموت

القبر.الىجفنهمن،إيلبنموتيذهبثم.الواسمةالحقولفي

محينة.لآلهةخاصةسماءع2الشمرارأسفيوبحلإيلاصممنكليمرف

الذييلأقرعجبلأيصافونجبليعتليالذي،"صافونبعل"هوفبعل

إلهوكذلثهوالطقسالجبلإلهانه.الشمرارأسمنالشمالالىيقع

المطر،بواسطةالربيعفيالنباتيةبهجتهـاالحياةالىيميدالذي،الطبيعة

الحر.اله؟موت"علىقضىقديكونأتبحد

متأخرةفبنيقيةكتاباتطريقعناعحماءهاوصلتناأخزىاَلهةوهناك

نصوصفيايضاتزدالتيوداغونوريشيفوعشتارتيكمشيراالتوراةمنأو

عالمعلىنظرةبالقاءمرةولأولالنصوص!هذهلناوتسمح.اوغاريتمن

معرفةسرىذلئهقبلنستطعلمالني،الفربيينالساميينالكنحانييناَلهة

لقد:مباشرةغيرجدطريقعلىالاايتملمهذاوضنى.عنهاالقليلالشيء

نسبة)الجبيليفيلونمؤلفمنالمقاطعبمضاويزبسالكنائسيالأبذكر

الفينيقي،الفضاءلحلميونانيةترجمة-يقالكما-كانحيث(جبيلالى

الحروبصرفيمرةلأولدونهقدزانخونياتونيكىشخصكانالذي

الإيانأكثرواعترالامرهذاصحة-فيثكقدالعلمكان.الطروادية
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،الشراوأس7ثارانبيد.الجبيليفيلونإتداحامنالترجمةصذه5ان

الىلتنظر،المجالالانفتحتقد،الطرواديةالحرولهعصرالىتمودالتي

الصحة.منبشيءيتصفانهعلىفيلونمؤلف

تريناديانةعليناتعرضالشمرارأسمنوالاساطيرالملاحمنصوصان

واليهوديةوالكنحانيةالفينيقيةالمتأخرةالمديانةمعالمقارنةنقا!منكثيرافيها

.الدياناتهذهنفسانهاعلىمطلقاتفسيرهايمكنلاانهولو،القديمة

لنقابلوحثيةوايجيةحوريةتياراتوالالخاوغاريتفينرىوهكذا

الساحلساكانانالأمرفيثكمنماانالا.والبابلية"المصرمعوتتشابك

شوبِّيلوليومااحتلأنبعدخى،الخاصطابمهمعلىحافظواقدالفينيقي

الخاصةلغتمفيوذلك،الشامبلادشمالمنطقةوكلاوغاريتمدينةالكبير

لآلهتم،الخاصالمالمفيشيءكلوقبلالصامتةالابجديةذاتوبكتابا!م

جميعمنبالرغمإعالطاهذابقيلقد.المحليشمرهمفيأيضاع!اشتالتي

دائماوقفتالتيالشاهقةالقليلةالصخريةالصروحاحدالاجنبيةالتأثيرات

الغازية.الجبليةللشموبمقاومتهافيمنيعاسدَا

-354-
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حل!-اريبابينماالصرفيأشور-ب

يلاولنيئورتاتوكولتبمحتى

امامنجاحوبكلالنهايةفيالصمودإلغربيونالساميوناستطاعفكما

يسمىوالذيالشامبلادلساصلالشماليالقسمشري!!يالجبليةالشعوب

لغتهموعلىالشعبيعنصرهمعلىالمحافظةوبالتالي"الفينيقي"بالساحل

أيضاوهنا.اَشوربلادفيالثرقيينالساميينامركانكذلك،اخاصةا

سياسيأالتراجعالامربادىء،الآشوريين،الاصليينالبلادسكانعلىوجب

للنزاةالكاسحالثديدالضغطتحتالحضاريةالجوانببعضعنوالتخلي

توشرا.ئا؟"كاوشاوشتار))الميتانيينالمامميناذ:نصإماشا.يينالحور

الميتانيينالملوكانأيضانعلمكما،امبراطوريتهمالىالآشوريينبلادضماقد

شملتحتىالشرقوالىالجنوبالىامبراطوريتهمحدودنطاقوسعواقد

أيضا.اَشورمدينةحدودها

0145!نمماالوقتفياذأالآ!ثوريونالملوكإمجزفلمهذاوعلى

-وا"شورالأوْلرابي-اصشوركانفقد:اسميينملوكمناكثر75ساو

-واشوربيلنيشيشو-اشُورالاخيرمذاولداوكذلكالثالثفياري

الميتانيللنفوذالجنوبيةالحدودان.الميتانيينللحكابماتباعاريمنيشيشو

لمولو.البابليةالسهليةراضي111وصلتحتىامتدتقدتاكونأنيجب

علىالأولكوريجالزووهوكاسُيملكاهميقدملمكذلثهالاامريكن

فييبدلاموقعفي،كوريجالزو-دورالمحصنحكمهمقربناء

علىوذللابغدادمنالشمالالىمتراكيلوعشرسبحةحواليسوىالواقع

.عقرقوفالداثرةالمدينةاهاض
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-اصشور"لالثانيالأبن،حدد-ا!يباابضاحكمفقدوكذلك

لذلكتبعانفسهعلىواطلقتوشرالَّاالىكتابعالامربادىء،"بيلنيشيشو

حيثكانذلكبعلىالاالأمريتبدلولم.ل"اَشور"الكاهنالأميرلقبفق!

نجدوبذلك.الميتانيالنفوذوتحطيمتوشرا-تَاتكيدبعدموتب!لذلك-

كانالذي،"إلِّيلوالي،لقباَخرنصفيلنفسهيتخذحدد-ياار

اشارحيث،مرةولأولبهنفسهلقبقدالأولصدد-شمشيالكبير4سلة

نأالممكنومن.كبيرملكلقبشرفعلىالحصولمحاولتهالىبذلك

يدعلىالسياسيالحورييننجمزوالبحد،الحاكمهذاقامقديكون

تفوِقضدجبهةليخلقبابلبلادفيالكاشيينمعبمحاولاتمأشوبِّيلوليوما

للبلادالسياسيالتطورعننعرفهماكلوهذا.الخطرةالحثيةالقوة

الحقبة.هذهفيالآشررية

ألقانونيةالوثائقتلكعنهالمحةلنافتقدمالآشوريةالحياةيخصفيماأما

التجاريةالاموراسنمناءبلاتخصوالتياَشورفيوجدتالتيالعديدة

علىوجدتالتي،وال!بللشهودالمديدةالأختامطبماتاما.والتبني

فيماالسؤالعلىللاجابةانطلاقنقطةأهملنابالنسبةفتشكلالوثائقهذه

تستطعلمواذا.الكبيرالحجمذيالآشوريالتحعويريالفنونشوءيتعلق

كانأونيإالضخمالفنذلكمنضعيفبريقسوىلناتقدمأنالطبماتهذه

كيفأنهالىالملاحظةجداالمهممنيبقى،المصرذلكوجدقدتكيدةممل

حدد-اربيأحكمأثناءوالمحتوىالشكلفيتحولاالاختامصناعةفنشهد

والموظفينالملوكاختامحولبالذاتيدورالامركانمااذاخاصةوبصورة

.الكبار

الحكمنيرمناَشورمحرر،حدد-ارإيافيهمازالالذيالوقتففي

،عمرهصكاماكبرشوبِّيلوليوماالأكبرمحاصرهظلشهرةفييقف،الميتاني

مجالاتوفيوالدهبعدضققدالاولاوبليط-اشورابنهبالمقابلنجد

الشحبنفسفييبمليلأولحدد-شمشيصدفيحتىكانماأوسع
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الغازية.الحاكمةالطبقةيبدوماعلىحدتهاالهبتسياسيةاَمالمنالآشوري

والمصلحالثانيمورشيليالحثيللملكمماصرااوبلي!-اشوركانلقد

لنابقيتالعمارنةتلمراسلاتبينومن.اخناتونالكبيرالمصريالديني

نفسهعلىمطلقااخناتونالىاوبليط-اصُسوربهمابمثرسالتانأيضا

الرسالةفينراهبينصا،"ش!وراَبلادملثه"مرةولأولالاولىالرسالةفي

لم!.فرعونكاأختعبيرأيضانفسهعلىويضفيكبيركملكيظهوالثانية

للملكتابعايعدلماوبليط-اشورانيعني"اَشورملك"فتمبير

والدهانطالماذلكعكسالامريكونفكيفاذ.الميتانيينملئه،لاكبر

نامناقليعنيفلا؟المصريالملكأخ"اما.قبلهذلكالىتوصلقد

قدشوبيلولِّيوماكانماأي،الكبيرالميتانيالملكمكاناخنلقدآشورملك

التوسعيةبالحروبيتعلقفيماأما.وازا-مئيمعمعاهدتهفيدونهحال

زحفطصيثمورشيليالحثيالملك!دفيبدأهافقدالاَشوريالملكلهذا

انحاءكافةعلىيدهبذلكفوضعكركميشامامالفراتوصلخنىبجيوشه

الامبراطوريةقلبمضىلوقتشكلتالتي،العاياالنهرينإينمابلاد

41استقبافيالحقيقةبهذه(اخناتون)الرابعامينوفيساعترفولقد.الميتانية

تعدلمالمقابلوفي.اوبليط-اشورمم!اخوه"اليهبهابحثالتيللوفود

اسماهماضدالثانيبورياش-بورناالكاشيالملكاخنجاجاتنفعاتجدي

يجلبوالمانهمطالماذلكفيغرابةولا.لصلاحيتهمالآشورييناتباء4نجراوز

.الاستقلالوفقدانئبوالمصاالحربسوىواولادهورياشة-نابورلىامعهم

اوبليط-ا!ثتوربناتاحدىمنبورياش-بورناابنبزواجذلكإفىأ!لقد

كادتوما.لهكسيداوبلي!-اشوربحمايةالوقتبنفسواعترافه

صهرعلىقضتمضادةكاشيةحركةاندلصتحتىذلكعلىواحدةسنةتمضي

علىللزحفمباشراسبباالآشوريالملئهمنهافاتخذ،اوبايما--اشئور

ابناهنإكونصباوبلي!-الثتورقامفعلاذلكتمانوبدد.بابلبلاد

يبلغلمالذيالثانيكوريجالزووهوبلباعلىملكاإورياشيى"-ناإور"لثان
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الطفلالملكهذاحلريقعناوبليط-اصشوراستطاحولقد.بعدالرشد-ن

الكاثمية.بابلبلادعلىمتواصلةسنينارةعالمطلقةبسلطتهالاحتفافل

امبراطوريتهالىضمقداوبليط-اصُسورانأيضانسمعكناماواذا

علىأوالاعلىالفراتحوضفياماتقعكانتانهايمتقدالتي،موزريبلاد

علىأطلقهالذياللقبانكذلثهيبلدو،الآشوريةالمنطقةفيأزابانهر

يقلدالثيلاننملمكنامااذاخاصة،محقا"إلِّبلوالي"وهـوأيضانفسه

الشرقعالمفيالملكهذاعدايوجدولم.البلدانولجميعالملوكالىالحكم

.المصريوالحاكمالكبيرالحثيالملكأخبحقت!ميتهئستطاعمناثادنى

خدماتمنالآشوريينلبلاداوبليط-اصُسورقدمهلمارئدلقد

يأالقادمةسنةوخمسينالمائةخلاليتكررانق.معشرالرابعالقرنفي

الأدنى،الشرقعلىالكبيرالشعبيالزحفعصر.ق.م0012حواليخنى

السياسيةالمهمةان.الاجزاءمتماسكةمالحدالامبراطوريةتبقى3كي

هذاوابن(!فياري-إلِّيل"و"بليطاو-الخمور"لخلفاءوالحسكرية

نصَّار-زلما"و"الأولنيراري-حدد"وكذلئهدينيلي-ايريك

نينورتا-توكولتيهوعشرالثالثالقرنحكامأكبرا-:أماوفي"الأول

تسمىاصبحتكما،حانيكلباتبلادوضمغزوعلىدائماتتركزكانتالأول

بمديتجسملمهذاان.الامبراطوريةالى،الميتانيةالمنطقةالحصرهذافي

حائوشيليمنالحثيينالملوكضدكانمابقدرالحوريالشهبضدةالقتال

سياستهميمارسونانقطاعبلااستمرواالذينالرابعتوتحالياحتىالثالث

عليهمان.الكاشيةبابلبلادمعتحالفهمالىبالاضافةاَثورضدالمدوانية

فدرمااذ،كركميشمنبالقربالفراتشطعلىمنالآشوريةالجيوشحلرد

الفترةهذهترقبناولو.الشامبلادشمالفينفوذهمبقوةالاخنفاطلهم

بالنسبةكثيراتقلبقدالسلاحح!لوجدناالآشوريالتاريخمنالمهمة

.بمرارةاجلهمنقوتلعماالتنازلالاحياناعثهمراضطروااذ،للا!ثوريين

للشعبالبطوليةالقوةشلهوجمةصعوبةاتصفالذيالامرانالا
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اصابتالتيالمتتاليةالنكساتتلكمنفبالرغم.المددالقليلالآشوري

القادمةالسنينخلالعظمتقدالظوةهذهاننجدالآشوريالشحب

مكرهينالاوالبابليينوالمصريينالحثيينملوكيمترفلم.نهائيأتنهـارأنبدل

هؤلاءاستطاعةلعدموذلك.الصغيرالآشوريللملك"الاخ،شرفبلقب

فمن.لهمبالنسبةمُرةكانتولوالحقيقةهذهمجنالنظرغضالختامفي

نيراري-حدد"جانبالىنرىالآشوريالحرشعلىالكبارالمناضلينبين

اكثرهمايلأولنينورتا-توكولتياننجد"يلأولنمحار-زلماDj"الأول

،ال!عبينمنتُعدالشخصيةالملكهذهصتماتبهانتلقد.وتطرفاتحمسا

بقمدرتهاأيضابلالماديةبالأشياءالتحكمفقطليسبقدرتهاانتعتقدالي

مْيالسيرعلىاكراههاواستطاغنهاللارواحبملكيتهاخنىالتصرفعلى

منحثيبلادسكانمنالفاثلاثينبتهجيرمثلاالملكهذاقاملقد.مدارها

الآشوويةالإراضيالىالاخرىالفراتضفةعلىالواقعةكركميضضواحي

غرسالعيدأنلبابلغزوهبعدباستطاعتهانايضااعتقدكما.هناكووطن!

معبدهمنمردوكالإلهتمثال،لهاقوةاعظمتمثالبنقلالمدينةهذهروح

.اَشوربلادالىايزانجيلا

للامبراطوريةالقديمةالماصمةاَشورمدينةفيتبقيهقوةمنهناكليس

فيتقعجيثالآشوريةالامبراطوريةلتأسيسالأولالمنطلقشكلتوالتي

الموقعلهـذانتيجةمعرضة،الاصليالآشوريينوطنجنوبفيبقحةاقصى

كافةفيعليهاوالمتفوقةالقدمالعرلقةالبابليةالحضارةضغطالىالجغرافي

مداجدمقراشورياَحاكمكأولنينورتا-توكولتيسسأفقدولذا.المجالات

لدجلةالآخرالثماطيءعلىومعبدقصرمعن!تورتا-توكولتي-قاروهوله

علىوالرسمالممارةفنمننمرفهمماالقليلذلكويرينا.شوراَمدينةمقابل

الآشوريينبأن،الحقبةلهذهنحتالاختامفنمنالبقاياتلكوكذلكالجدران

فيأوإلممنىفياع!انسواءفنهمفيلهمخاصاسلوبايجادالاَناستطاعواقد

وطبماتهاالصغيرةالاسطوانيةالاختامشيءكلقبلوتعطيناكما.الشكل
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حتى،تحملالتيرسمهاوكيفيةالمواضيعتنوععنفكرةالطينيةاسقمعلى

الوصلبصلةإلمتميزةالاَشوريةاصفةا،الاختامفنحجمصغرنسبفي

المرسرمة.للاشكالالضارقةوالقوةالدقيقةالتفاصيلفيالنعومةبين

نا6لهلاعكدالمسكريقهرهبمذالأولنينورتا-توكولتيرأىلقد

ضاصاَشوريامبراطوريفنخلقفيشكبلاتنحصرالرئيسيةمهامهاصدى

الفتيةالآشوريةالحضارةاستقلالفيوكذلكالسياسيةسلطتهعنكت!عبير

الدينيةالتعاليممنمأخوذهوعماوبالتاليالميتانية-الحوريةالتقاليدعن

البابلية.والاداب

Aأوانينورتا-توكولتيعلىسهلاكانمافبقمدرأخرىناحيةومن

ئالحيةجهةمنعليهالصعوإةمنكانالقتالساحاتفياغدائهعلىالقضاءا

يكونأنالممكنومن.آشورعلىبابللبلادالروحيالكادوستحطيم

المناصرةبالدوائردفعالذيالسببالممادينينورتا-توكولتيموقف

التمردويندلعالمصيانلتعلناَشوربلادنفسفي"مردوك"ول"لابابلل

الملك.هذالحياةمفجمةنهايةليضع

منموقفهفيدايخانفسهعهىالاَ!ثوريالشعبانشقوهممذا

ارومانياالشمبع!اشهاالتيالحمالةتلكيشبهدعاوذلكالبابليالشحب

جهةمنمضطربنانفسهمالآشوريونرأىلقد.اليونانيمنموقفهفي

نجدههم،المريقةبحضارقمالمتةوقينجيرانهموسياسياعسكريايحكمواأفىْ

أرادوامااذا،البابليةالمدنيةاكنسابضرورةأخرىجهةمنشعرواقد

نرلىولذلك.أمرهاعلىالمغلوبةالشموبتلكعلىبسلطتهمالاحتفارو

الآشوريينلغةفيالدائمالبابليةاللغةتغلغلاوبليط-اش!ور!دمنذ

الحاديةاليوءيةالوثائقلغةفيوخنىالشحروفيالملكيةالكتاباتةيوخاصة

لاهم21اما.بابلضدالمتواصلهالآشورتةالحروبتلكنقيضعلىتماما

الآلهةعالمبيناتحادثمومنتقاربرومافيحد!كماانههوهذامن

لهتهااَبتفسيرتدريجيأاَشوراخذتكذلك،اليونانيةالآلهةوعالمبهاالخاصة
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،يلاولنينور؟--توكولتيقدملقدحتى.يةالسومربليةالباالآلهةةالخاصة

،شور2بوضعقياصهعندالحركةلهذهالاولىالدفمة،الكبير"ابلعدو

مجمعكارأسالئل"والتيتلكتساويبمنزلة،الآشوريةالامبراطوريةإله

البابلي.-السومرياللاهوت

اكثرأشورللأدكانتفقدالاخرىالحضاريةالمجإلاتيضفيماأما

الآشوريينبأنالاعتقادالىيقودناسأوهذا،انجنوبمنجوهرهافيتحررا

اَشورلبلادكان.الجنوبمنالنوا!يهذهنجيعقرت4اكثرالبدءمنذكا.نوا

فيالابداعفيالطربلوباصاالخاصطابحهاالميت!نيةالسلطةمنتحريرهامنذ

انواعهبكافةالمسطعالرسممجالفيخاصةوبصورةمثلاالتصويريافئ

الاختامعلىوالحفرالمنقوشةالحجريةوالافاريزالجدرانعلىالمل!ونوالرسم

اعطىقدالحوريالمالمان،للشكمجالهناكليسانهـولوالاسطوانية

الرسم،يحالجهاالتيالمواضيعيخصفيهاالاقلعلى،الكثيرالشيءشوراَبلاد

العملفيجودةعليهاوطغىالأولىقدوتهسبققدالآشوريالفنانفلن

المرسومة.الاشكالعنالتعبيروقدرةقوةفيوكذلكالابداعفيرغنى

بحدتطورهمافيارتبطاقدالآشوريوالمجتمعلآثوريةالدولةانالا

حتىحدد-اريبامنالكبارالحكامعهدفيالميتانيالحكممنالخلاص

الشموبمعهااصطحبتهْق!دكانبماوذلك،يلأولنينورتا-توكولتي

تأثرهمامنكثر،دنىالشرقأرضإلىالحاكمةا،لخي!الةوطبقته!االجبلية

للقالونفبالنسبة.التجاوفيالطابعذاتالقديمالبابليالعالممناقتبساهبما

الذيالمقيقالقانرنيالتفكيرصضالحهدلهذاالآشوريالانسانينقصكان

الآشوإيللمصرالقانونبكتابيسمىممامثلالدينافليس.البابليبهبرع

بمضفقطسوىالصضاريةالتاريخيةالبقاياأهممنئحنبرالذي،الم-سيط

الرقيمذلكهووضعاأفضلهاان".رديئةحالةفيمحظمها!وجدالطينية-الرقم

التبحي!ةصوضوحبكلتريناانها.للنساءالضوقيالوضعيحالجالذي

خىيتضحفما.صمورابيقافونمعقارناهامااذا،رعحتواهاأسلوبها
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جهةمنالضوقيةالتعابيرتركيبفيال!ةعدمهو،المختصغيرللشخص

الاخيرةالنقطةهذهتشكلوبذا.أخرىجهةمنالاحكيامفرضفيوالقسوة

مبدأعلىالمقوةةمفهوميركزالذي،الحثيالقانونمعصريحاتناقضابالذات

.(224صراجع)للمتفررالتعويض

المحاربينهالأرضاشرافهمالآشوريينومجتمعدولةفيالآمران

فيهاحتلحيث،البابليالمجتمعفيعليههوعماتمامايلأمريختلفوبذا

الكاشيينغزوبعدضنىوذل!كوالتاجرالكاهنمنكلالقياديةالمناصب

فقمدانهاإسدبشدةضائصهاالعل!االآشوريةالطبقةبدلتولقد.للبلاد

تزالماكانتالتيالصغرىاَسياشرقفيالتجاريةللمستعمراتجهةمن

ومن،للدولةالاقتصاديةالقوةتشكلالآشورفيالأولزارجونلعصرخى

ضحففقدوبهذا.الحوريينالخيالةمعباختلاطهاشيءكلوقبلأخرىجهة

الشريفةوالعائلاتالاقطاعرجالمحل!فيهليحلالكبارالتجارمركز

الفرقيشكلونكمانواالذين،العرباتمحار!يالحربعندتقدمكانتالتي

الخيالةفئةقائدان.والهجوميةالدفاءيةالصلياتجميعفيالهامةالرئيسية

الملكعنلايختلفالوقتفيهذامركزهكانالذي،الآشوريالملكهوهذه

.الاشرافمننظائرهبينالصدارةمركزيحتلكانالذي،الميتانيأوالجثي

.القراراتاتخاذفياستقلالهمنبالرغم،كبارهبرأيليستأنسيعودانهالا

اللقب،الكبارالملوكمصافبدخولهلنفسهالآشوريالملكأخذولو

كا!الأربعالجهاتملك،و؟الجميعملك!القديمالاكادي-السومري

مثلاعليهكافتعمالشحبهبالنسبةقاماتغيراتغيرتمنصبهطبيعةانالا

العصرفيالآشوريونالحكاميكنفلم.الاولص!-شمشيصدفي

اَلهةحتىولاالسوصريينكالملوكللالهتيوقراطييننواباالوسيطالآشوري

بل.لهمخدماالعالمجعل!راالذين،الكبارالاكاديينكايأمراءالعرشعلى

نشرأحلمنيقاتلون،اَشورجنودقوادالأولىبالدرجةأنفسهمفيرأوا

العصرمنشورية1لملحمةقطعمنكبيرةاعدادوصلتناولقد.الإلهيالى
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الآشوريالملكلناتصوراذ،سياسيا-تاريخياموضوعاتطرقالوسي!

يقابلناالذيالوضععنيختلفلاتصويرا،رجالهمقدمةفيوهوكبطل

للملكيةالمفهومهذاتصوريمكننالاانه.الالياذةفيالهومريونالملوكفيه

باتخاذةاسوىالكثيرةمفاهيمهااحدىالايشكللاالذي،الاَشورية

هذاان.،ماريانو"الفرسانهدوائربينوهولهصورةالميتانيالحاكم

العالمية.الآشوريةالامبراطوريةفكرةعنهانبثقتالذيالمةهرمذلكإلاليس

الفكريةالمعالملنالتحددالملحمةهذهمنالمقاطعبمضصدويكفي

:الآشوريالعالملهذا

الاعين.فيالموتيرونوهمليقاتلواالدعوةاَشورجنودتبعلقد"

معمحةفيالسيدةويمجدون،رصتهاراجينع!شتارالىيتطلمونا!م

وين!دفعونالمتقلبالعاصفةإلهكجوهروالعداءبالحقدلمليئونانهم.القتال

يمزقون،الصدورليكشفونانهم،الجزعةعراالوغىحومةفيبشراسة

الرجالرقصقد،...بالحراب.حونوتلموشعرهمويجدلونالثياب

."القناكالسلاحلمبةفيالاقوياءالاشداء
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2الفصلب

ا!ديلظالبشريةالهجراتهناخرىذوبعةفيلألنىالشر!

حواليخنىانتظمقدالفراتالىالنيلمنالمتمدنالعالمكانلقد

ناالوقتذلكخنىق!تستطعلمثلاثية،كبيرةثلاثيةفيق.م0125عام

حكالع!ثلاثقبلمنوو-جهعليهحوفطالذيالتماسكمنالدرجةهذهتبلغ

توكولتي،و"الثالثحاْئُوشيلي"و،؟الثاننرعمسيس":همكبار

المتأ-الميكينيالحالمالغربمنالكتلةهذهجاوروقد."الأولنينورتا

اخذتالتي!كاالعيلامية"الشرقثنهاوحدكمانةسهيركزببطءبدأا)تي

الخاصة.قواهاالىMالتك!د-دمنقرونبعدتحود

عشرالثالثالقرننهايةوقبل،ق.م0125عاممنقليلةسنواتوبحد

العالمانسانيةتتمكنلمالذيالضخمالصرحهذاائقاضسوىيبقلمق.م

وجدأنفبحداذ.السنينمئاتداممريرصراعبمدالاتشييدهالمتمدن

كاسحبفيضان-يغمرأنلهكدسَر،الداخليالسلامأخيراالأدنىالشرقعا)م

اسرتابهاقذفتجديدةشحبيةموجاتهجرةيدعلىنهائيايُمسحوأن

محالمغيرتاقدكائتااللتان،والساميرنالغربيونالهنودالكبيرتانالشموب

الآنبهاقذفت،ق.مالثانيةالألفمن!اولالنصففيلأدنىالشرق

منطلقةالعالممنالجزءهذاالىقبائلهامنجدمدةدفعاتشكلعلىأيضا

كف!تأنالامربادىءفيهقامتعملأولوكان.الضبةمنطقت!امزكزمن

بعضاكراهالأقلعلىأووالآشوريةوالمصريةالحثيةالقوىمراكزمضجع

بلادها.قلبالىوالتراجعالانحسارإلىالقوىهذه

.وضارةدمايةJmبلاالتأثراي:التلا!دد)1(
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والفسطييسنفرجمجسن-البحريةالشصب-أ

الأولزحنىعندالأدنىالثرقعلىالغربيينالهنودضغطكانبينما

سيلهمنجد،الشرقيالشالمنالارجحعلىجاءقدق.م0015قبلعليه

عليناانهالا،الغربيوالشمالالغربمنتيااَامامهشيءكليكتسحالآن

علىالث!رقمنبخطوةذلئهجانبالىأيضاالمرة50هذقامواانهمالافتراض

0001حواليبدأواالذين،والفرسالميدييناناذ.النهرينبينمابلاد

الشرقفيالتاريخيةالحوادثمجرىعلىجذريبشكليؤثرونق.م

بضعقبلايرانغربفيالجديدموطنهمدخلواقديكونواأنيجبالأدنى

صطمواالذيناولئكالامربادىءبعد.!!لحونوالمانهمال!.السنينمنمئات

الاناضرلقلبجديدمنواستوطنوا.مق0012حواليال!ثيةالامب!اطورية

سواصلفيسفنهمعلىمنالنيراناشعلواالذينالفيكنجيونفعلكماوغربه

وبلادالشام.فلسطينفيالمصريةالسلطةوحطمواالشاموبلادالصغرىآسيا

الشاموبلادمص..علىالبحريةالشعوبخلالهاهجمتالتيالهجرةتكنلم

الساحلغزواالذين،منهموالذكريينالفلسطش!ْ،هجرةخاصةصورةوة

؟)1(تطنر"كبيزةغرإيةهنديةحركةلمدقسمسوى،الشاممنبلادالفينيقي

معالليبيقاتحدوكصا.تامبشكلاليونان3وجزرالبركلمجراهافي

كذل!ك،مصرضدأخرىبحريةوشعوبوالتوروشيينواللقيينالشاردس

خاصةوبصورةسابقاال!ثيةللامبراطوريةالمحليينالاعداءالآنحارب

قاثمينالصغرىسيا7اكنسحواالذين،والميزريينالفريجيينمعالكاشاكا

ثانويادوراإلابمدتلعبلاالاناضولبلادأهميةاصبحتوبهذا.البلقانمن

الآنوج!االبلادهذهأدارتحيث،الحقيقيالأدنىالثرقلتاريغبالنسبة

.وحضارةدمأبالهللينيةتاثرأي:تهفن)1(
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الخلافةتبوأالذي،غربيهنديشعبأهم،الفريجيينيدعلىالغربنحو

الحثية.الامبراحلوريةانقاضعلى

فهمالجنوبباتجاهسرعةسواهمفاقواا)رزإنيونالغرال!وداولئكأما

قبلجطواقديكونواأنبدلايناتا،الليرإونالفلسطينيونالأرجحعلى

المتجولةالقبائلمنغيرهممعدحروافقد،لهممحطةكريتاجزيرةمنذلك

وعلىالبرفيفاصلةمعركةفيالثالثرعمسيسقيمنمحهموالمتحالفة

هؤلاءعادذلكوبعد.الشامبلادخارجزحفهمدونبذلكفرال،البحر

الشرقيالساحلمنالجنوبيإلمجزءالساحليةالسهولفيرحالهمفحطوا

الحالياسمهاالوقتذلكمنذواعطوهافاستوطنوهاالمتوس!الابيضللبحر

نانجدمستمرجديدشعبيمدعلىهؤلاءيحصلامولما.."فلسطين"

بالكنعانيينواضحاتأثيراليؤصلّروابالمقابللد.إهمتنوفرلمالكافيةالقوة

انحلواخنىطويلاايأمر!دملمالعكسةبل.الاصليينالبلادسكانالساميين

عنهاشيئانململافاننابلمغتهميتعلقفيماأما.وحضارياعرقياهؤلاءفي

ساانطلاقأالخارجيمنظرهمنتصورأنيمكنتاالمقابلوإ.الآنحتى

يغطيبر-شةمزينبتاجمحاربوهميتميز:رسمهمفنفيالممريونلناخلفه

خاصةالاكتابةمنلنوعكابيرمزفيتوجدماغالبالعلامةانها.رؤوسم

تؤكدخاصةوبصورة.الآنخنىرموزهاتفكلمالتي(كريتا)فياتوسفي

الممكنومنبكريتا.كماالفلسطينيينارتبافىالارجحعلىبالذاتالريشةهذه

المجالبالذاتلناإلفسحالذيالعنصرالريشةذوالتاجهذايكونأن

يكونواأنيمكنالذينريينالدطريقعنالقدماءالفلسطينييناصللتنبع

بلغولقد.الغربيالهنديالليربمبالشمبالىهثرلاءومناليهمالناساقرب

القطبشاكلواقدلكوفمكبيزةدرجةالتاريخيةالأهميةمنالفلسطينيون

الفلسطينيينعصرفيالمثرقمننزحواالذينائيليينالاصلاولئكالمضاد

منذيماوسون،والبهودالفلسمطينيون،الفريقانأخذلقد.بهمليصطدموا

الشرقبذلكفقسم،النهرينبينهـاوبلادمصربينالتفرقةاسفيندقالاَن
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التقاريرتحدثناوكما.وفكريةسياسيةمحليةمناطقالىجديدمنالقديم

المعبدواعمدةالزواياابراجعلىالثالثرعمسيسلناخلفهاالتيالمكتوبة

هذاالىبالاضافةدمرتقدالغازيةالبحريةالشعوبان،حبومدينةفي

ثقعالتيالتابعةالامورسَيةالدولةوممهاكركميشالحثيةالمستعمَرةكله

رأس)اوغاريتفيالاثريةإلتنقيباتكشفتولقد.الشامبلادوس!في

،الشامبلادساحلمنالشصاليالجزءفيالك!بيرالتجاريالمركز،(الشمرا

أصبحوكما.ق.م0012سنةاقالعائدةوالتمخريبالهدماَثارللمنقبين

غنيمةالشامبلادفيومستعراقاالاناضولفيالاصليةالحثيةالبلادقمب

الساميةللقبائلفربسةالسابقةالميتانيةالارضمصيركانكذلك،للغزاة

بيليزر-تتيونذكرولقد.والجنوبالغربمنالقادمةوالغازيةالمتجولة

دخلواقد،الصغرىاَسياقبائلاصدى،موشكيالفعشرينانالأول

وذلثطالاعلىذجلةحوضحتىووصلواالثماليةحدودهامنشور6بلاد

اضنطرانهأيضاوذكرق.م.0011حواليأيحكمهمنسنةخمسينقبل

المنعمةهذهالىتغلغلهافيوصلتالتيالاكاشكاقبائلضدالقتالالى

ايضا.
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ب-الفيئيقيون

الهزاتهذهكافةخلالوالبحريالتجاريالفينيقيالشمباستطاح

صرعأنفبعد.اَخرشعبأيمناكثروسواحلهجزرهمدنفيالصموبر

استغلالالشعبهذااستطاح.المتجولةالقبائلتلكالشامبلادفيرعمسيس

المدندويلاتمنعددواقيم.)نفسهالب!روعلىالبرفيالمناسبالوضع

بقيادةبلغكما،والاشرافالتجارمنمؤلفمجلسويتصدرهاملكهالكل

ولقدهذا.المتوسطالايضالبحرعلىبهاسيطربحريةقوة.صورمدينة

مدينةالىنسبةتمسهالفينيقيالشحبكافةيسميكما،الصيديونأصبح

الاهمية!لفيمساهمتهمفينسبياالثانويدورهممنبالرغم،صيدا

ماولحدالتجاريةنشاطاتهمبواسطةأصبحواالأدنىالثمرقلحالمالضمارية

خىالمتوس!الابيضاالحروسوا!لالجزرعاىمستحراتهمبواسطة

منانهالا.عالميوزنذاتتاريخيةضيقةاسبانياشرقفيتارتيسوس

الماديةالناحيةتأثبرأهوالأهمهوماالمجالهذافيالتحديدجداالمعب

الغريالمحالمالىالقد!بمالأدنىالثرقوافكارعالمنقلفيالفكريةأم

النمو.طورفييزالماكانالذي

ثس--8
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اعيونلار-ب

قبائلوممهاالغربية-الهنديةالقبائلسيلفيهتدفقالذيالوقتفي

بدويةساميةوحداتنرىالأدنىالشرقعلىمزكزبشكلالصغرىآسيا

التغلغلفيتقابلها،الآرامييناسمعليهايطلقانالمرءاعتادالتيجديدة

انحاهكافةفيكالشعاعمتشعبةالعربيةالصجراءفيمركزهامنمنطلقة

النهرينبينمابلادأعاليالىالشامبلادمنتمتدالتيبالسكانالآهلةالمنطقة

دجلة.شرقيومنطقةالحربيالخليجخنىبابلوبلاد

-كاداشمانالىالرسائلاحدىفيالثالثحاثوشيليخنىشكالقد

علىاتىوقدكما،الطرقسلامةهددواقدالاحلاميينانمن،الثانيإفيل

لم!ايلأِولنينورتا-توكولتي"و"الأولنيراري-حدد"أيضاذكرهم

هولحربمالزحفسليهوجبمنلأووكان.ق.معشراثالثاالقرنفي

عنسرةلأوليتكلمانه.ق.م0011صواليالأولبيليزر-تيغلات

اَراميين.الاحلاميينجميعليسانعلىيدلمماالآراميينالاحلامب!ين

الفراتأعاليفيكركميشخنىالحدودوراءماالىبهمقذفانهيحدثناكما

وخنى،المراتاْواسطفيعناتالنضيلمدينةالى،(بالميرا)تدمروخنى

للجيشالثمديدةالفرباتهذهانبيد.بابلبلادصودعلىرابيقو

الاحياناكثرالحالهيكما،منثوراهباءذهبتالآراميينضدالآشوري

يزحفيان"بيليزر-تيغلات،بدفعمما،ةالبدوالقبائلةم!ارةفي

يكدلمانهبيد.الفراتوراءماخنىوالحشريناكامنةالممرةضدهم

أخرىمرةيتبعونهالآراميينيرى؟أنحننى،بلادهالىعائدالهمظهرهيدير

ذلكأثناءيصطدموالمانهمالا.هناكالاستيطانمحاو)جنالبلادالى

،شور7بلاداستطاعتالتي،القويةيةالمسكرالمقاومةبتلكمكانكلفي

الشعوبصرةرغمبهاسقابلتهم،التنطممحكمةزالتماالتي
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نضار-نيبوخذعنالنظربغض.المنطقةهذهفيصدثتالتيوالهزات

ق.م0012بمديؤجدفلم.ق.معشرالثانيالقرنمنتصففيالأول

الآراميونوجدوهمكذا.بلبابلادفيالعرشعلىذاتأهنيةحاكمةشخصية

علىبالسكانللاختلا!أمامهممفتوحاالمجالالحمارنةتلعصرنهايةمنذ

الغرييونالساميوناسلافمفعلكماتماما،سلميةبطريقةالعربيالخليج

النصففيحتىظهرهذاوعلى.عديدهزمنيةإقرونقبلهموالاكَاديون

يناإد-أبال-حددهوإلآرامييناصد.مقعشرالحاديالقرنمنلأول

الملكلمعاصرهخنىابنتهيزوجوأتسنة22يحكمأناستطاعالذي

ثأالأولبيليزر-تيبلات"jالثانيالابنكالا-بل-اصُسورالآشوري

M.ريمتأْ"بدأوبذا.لابنتهمنهكبيرةبهبةهذااقترنقدكانولوالكبير

سلمية.بطرقفصاعداالآنمنالمتواصلمجراهيتخذبابلبلاد

فيهيجدونض7سبيلعنالآراميينالسكانمنالف!ائضبحثولقد

يأ،الغربيوالشمالالشمالاتجاهفيهذافكانضدهمالضعيفةالمقاومة

امورورئيسيةوبصورةالشامب!لادفيالدويلاتمنالحثيينخلفاءضد

.ق.م0012منذنشأتالتيالكثيرةالاماراتتلكضدوكذلكوكركميش

إلاكركميش،ريمتأد!)طويللوقتحتىيستطيعوالمانهممنفبالرخكلم

-الحوريالمالمهذاقلبفني.ضواحيهابتأريمذلكمقابلقامواافم

الكتابةمرةولأولالآنفيهأصب!تالذي،الشامبلادلشمالالمحاياللوفي

الآواميينفيهنرىوالآراميةالفينيقيةجائبالىتستخدمالتصويريةال!ثية

فيالحفرياتنتائجالعمليةهذهعلىويبرهن.الآخرتلوالحصنيحتلون

مالاتيا.وفيمرعشوفيكوتزيشيساقةوفي(شيرليزيند)شمأل

كلفيالانتصارسنة004حتى003خلالالاَراميةاستطادتفقدوبذلك

فيالغلبةن!دبينما،ودمشقحماهفيوختاما،المالمهذافيمكاق

الآرامي.علىالفينيقيالتأثيرالى(كيليكيا)تبهقره

.وحضارةدمأبا،راميةالتاُثرأيةتأريم)1(
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الآراميورْاستطاع،الفراتنهرمنإلشمالالى،الشرقنحواقليلااىاو

الميتانيةالامبراطوريةنجليفةمالحدتعتبردولمناتحاداتتأسيسمنحتى

حاوللقدحتى.النهرينبينماأعاليفيباحيانيوبيتاديني-بيتمثل

حتىيمنيالذي،حانيكلباتاسمباقتباسه(باحيانيبيت)الأخيرالاتحاد

.الحوريوالمجتمعالتقاليداحياءأي،"الميتاني"ممنىأيامْزوشرالَّامنذ
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يونالعبر-د

ناوبالرغم.العبرييناقرباءاقربالآراميينالتوراةاساطير)1(تمتبر

الآراميةالهجرةمنجزءايعدلافلسطينفيالاراضيعاىالحبرييناستيا،ء

رطواالصحراءجماعاتمن!ركةكونهعن.إخرجلاانهالا،الكبيرة

بادىءذاتهاحدفيترتب!والتيالكبيرةالهجرةهـرزهعصرنفسفيعنها

فيهاالاَراميونذكرالتيالعمارنةإتمراسانفسوفي.أبضامعهاالأمر

مارينصوصفيكذلكنجدهالذيالحابيرواسمايضايصادفنا،مرةوالاول

علىاسمهايختلفلمالجنودمنمعينةكفئةق.م0017حواليالىالعائدة

ه!ؤلاءالىنظرناواذا.التوراةذكرت!الذينالحبرت!ناولنكعنالارجح

يشكلونلا،الغالبعلىاليومتعتقدكما،وجدناهم،العرقيةالناحيةمن

مناتحادعنعبارةوانماالموحدةالعرقيةا)خصائه!ذااشعباذلك

الىثنجهق.م0014حواليبدأتالتيالصحراويةاللصوصعصابات

الضيقةتلكفهيالملاقةهذهيرجحالذياما.الأردنعلىالكنمانيةالارض

التي(الجنوبابناء)يمين-بينوتحكىقبيلةمارينصوصفييصادفناانه

ليالقبيلةتلكعلىأيضااطلقالذيالاسمنفسبالصدنةفق!تحمللم

،(يمين-بينو"ف.الق!دسمنبالقربيمين-إنقبيلةوهياحدثعصور

وتلكجدايتفقأنيمكنماوهذاانحرمنالجنوبالىقطعانهمرعوا

افترضناواذا.انحرهولابراهيمالاصليالموطقانتحدثناالتيالاساطير

قبيلةعنفصلهميماكننالافانه،واحداصلمنوالحبرانيينالحابيروان

نيبتاح-ميرالمصريللملكأضذكاريةاالنصرمسلةعلىذ!رتالتياصائبل

برهنتاذ،إلاساطيرهذهعلىالملميةالناحيةمنا،ع!ماديمكنلا)1(

كما.التوراةفىوردتالتيالاساطيراكثرصحةعدمعلىالاثريةالابحاث

لمبريين.2ويلاراميينبقرابةتقولالتىالاساطيرهذهعكستبرهنابحاثوهناك
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وجدتالتيالجديدةالرحالةكللائعانولو.قصيرإزمنق.م0012قبل

اق.م002حواليالكبيرةالامبراطورياتسقوعلبحدامامهامفتوحةالطريق

الكنعانيةوالوديانالمدنعلىالاستيلاءمنطويلوقتبحدالاتستطعلم

مركزتاسيسمننمكنتانهاالاعنهالاصحاب!االمشميتالدفاعبسبب

خاليةتكادكانتمنطقةاجواصاشجارصالعطريقعنوذلكلهااست!يطانلمنطقة

هناكثيدتحيث"الخليل؟جبلظهرعلىبالغاباتغنيةمنطقة،السكانمن

نأيصالمنطقةهذهمنوانطلاقا.إيلبيتفييهوهلاالههارئيسيامعبدا

الاضيرةسكناهممناطقفيوانتثسواتوسعواقدائيليونالاصيكون

سوىالطربقهذاعنيخرجوام.مختلفةقبليةمنظماتالىوانقسموا

الذيالائقساممنانتشألمالمتين1،وسيمونيهوداالجنوبيتينالقبيلتين

القبائلعنتمامهمستقلتيننشأتاوإنماالحبري"الشعب"ذيذلكقبلحصل

الاسمفيلكنتجسصتاحبرياالشعبوحدةأنغير.ايلأخرىالعبرية

ضدالمشتركالنضالوفيالمشترك"الأصىل،بشمورهوفيالمشترك

قادهالذي،المشتركالههفيشيءكلوقبلالكنحانيينالاصليينالسكان

علىكثرهاأو-القبائلعلىوجبوهاكذا.كنمانلأرضوه!ئفي

المعركةترتحأنلهاار!دمااذا4إلنهايةبنيالبحضبمضهامعالتعاون-الاقل

باستمرارالعيشمنالرحل!الناسيستطعلموبذا.الكنمانيينضدالفاصلة

أيديفيالبلادفيالقديمةالمدنهيهبقيتالذيالوقتفي،الحبالعلى

البلاد،كانتخارجاللاءقذفالأيامهؤلاءاحد!اولوعندما.ال!-انيين

وهوالمشتركالعدوضدمجتمحينسويةالقتالعليهمانالىالاشارةإةوجمثا

اقدموصلتنابالصراعالمليءالوقتهذاومن.الكنحانيالشحب

بنوياراكدتورةزهيرينفبقيادة.دئورةانشِودةوهيالتوراةوثائق

سيزارابقياثةالكنمانيالجيشعد.إدةقبائلجيوشطلائعصرعتاينواما

وبحد.قويةعاصفةاثناءالحربيةعربتهمنقسماقيسوننهرجرفالذي

الحليبمنصحنايشربكانبينما،بدويةامرأةيدعلىسيزارااغتيلذلك

له:قدمته
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،للقتالملوكاتىلقد"

"كنمانملوكناضلحيث"

،مجدومياهعلىتانكمنبالقرب))

المعركة(ربحهبمالىعدماشارة-)علىالفضة"يحصلوالمانمكاالا

"السماءكبدفيتصارعتفالنجوم،

"صارامعمدارهافيتصارعتاذ"

"الارضالخيلاقداموعركت"

الصيادين"الابطالصيدفي"

؟قيسوننهرالتهحهموهناك"

؟قيسوننهر-المقدسالنهرْ،

الكنعانييناندحارتمجدالتيدئورةوانشودةسيزاراومصرعاندحاران

كلمصرمعهؤق!دتالذيالوقتق.معشرالثانيالقرنالىتعودأنيجب

يكنلمالاسرائيليةالقبائلا!رزتهالذيالنصرانمنفبالرغم.كنعانارض

الاراضيلاخنلالالحامالاطارفيكبيرةقيمةسابقاالمعاصرينعنديشكل

انهإلام!،فتيةجديدةقبائلجانبمنالشاملادصحراءحولالزراعية

إخيةاكارللعصورالتطورمجرىعلىكبيرتأثيرذايكونأنالنصرلهذاقدر

الاسثسلامالقائدةالقبائلهذهعلىوجبلقداخرىناحيةومنالقادمة

قدفانهمالدينيالمجالفياما.العاليةالكنعانيةالحضارةتلكالى

المحلية.المباداتبطقوستأثرهممععليهاوحافظرايهوهتعاليم!لوروا

فييتأرجحالذي،السينائيافارإلهفيأي،يهوهفيرأواوهكذا

جامهارأوهالذي،إلوهيمهو،المحليةالآلهةقوى؟لبم،الدخانمنسحابة

ذلكعنفضلافيهوجدواكما.الصفاتسائرمتقمصاالإلهيةالقوىلسائر

الحصادبدءعيدمع"البساح،الخرافتضحيةعيدأي،البدوياحتفالهم

عنهانبئقحتىولكن.مخمرغيرشعيرخبزالمرءفيهيكلالذيالكيعحاني

مناكثرينقضيأنوجب،المسيحالمبعوثالإلهالانسانعيد،المنقذعد

الزمن.منسنةالف
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-عيلامهـ

بذورلتتفتحالأدنىالشرقمنالغربيالقسمفيالمجالأفسحكما

الحديديةاليدكابوسشدةخفةبسببجديدةوافكاروشعوبصغيرةدويلات

الشرقلحالمالشرقيالهامشعلىعيلامبلادأيضابدت،العظمىللدول

البابليالضنطفيهاخذالذيالوقتفيفقطالصمداءتتنفسالقديمالأدنى

ق.م.دهـمبعد0012عامفوضىاثريضمفعليهاالآشوريوالحكمالشديد

الحاكمعصرفيالمجسمةالبرونزيةالصورمنصاصةصناعةعيلامطورتأن

القرنمنايأولال!نصففي(جال-اونتاش)خوبان-اونتاشالمشهور

زوجتهتمثالمنانطلاقاعليهاالحمنستطيعالتيق.م.عثرالثالث

الحضاوةمجالفيلوحدهامنفردةتكونأنيمكنلاوالتيازو-نابير

خلالمنفقطثستشفالتي،قمتهالمعابدبناءوصلأنوبعد،العيلامية

الضاصةبلغتهبالدوينكذلكخوبان-اونتاشبدأأنوبعد،الكتابات

الكلاسيكيةالعيلاميةالحقبةقستمرلمهذاكلبعد،الكتابةمنخاصوبنوع

وقفتالذيالوقتفيوذلك..مقبعد.012فقطسوىأخرىمرةبالحيش

وقتفيأيضابلالضمفاءباةلبلادحكاممنعددامامفقطليسالبلادفيه

قوةبأيةشور7بلادكيالكبيريلأولنينورتا-توكولتيخلفاءبهيتمتعلم

كاسوزا)و((أنشان"دالكبارالثلاثالملوكعهدففي.الذكر0تستحق

إنشو-شيلخاك"و"ناخونتي-كوتير"وولديهناخوتني-تروكشو

الخلفنحنلناتركتالتي،قوتهاأوجالقديمةعيلاموصلت"شيناك

المهمةالتذكاريةالنصبمنكبيرةمجموعةان،الحقيقةفيالساطعالبرهان

نق!اقدكانصيث،سوزافيجدتوقدالبابلي-الاكاديللتاريخ

،زيبار"و،اشنونا،من:صاكالىكغنيمةناخوننني-شوتروك

النصرنصببينهاومنوكودور؟وتذكاريةونصبتماثيلاحضر"كيش"و
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بعضهاعلىاضافحيث،حمورابيقانونونصب"زِنْتنارام"ر

فيشيناك-+أنشوالإلهممبدمنبالقربتنصيبهاواعادأخاصةاإاتهكنا

ولقد.بابلبلادمنالأكبرالقسمونهباكنسحفقدوبهذا.سوزاعاصمته

-شوم-زاباباالضميفالحاكمبابلمدينةفيناخونتي-شوتروكأقال

نامنوبالرغمناخُّونني-كوتيرابنهالىضاكأحكماواسندإدصِينا

التيالخطوةانالا،ترزلكالاعترافعنامتنمواقدالبابليينالتاريخكعاب

وجبوعندما.سابقاالقوىوتوازنتلاءمتناخونتي-شوتروكبهاقام

كاسوزا))عرشعلىالحكمفيوالدهيخلفأنناخونتي-كوتيرعلى

j"سوزاالىاوروكمنوانِّينبابلمنمردوكمنكلاممهنقل،"أنثان.

-شيلخاكالاكبراخوهخلفه،فقطسنواتاربعسوىخكمهيدملمولما

مجدعلىالحفاروأخرىسنواتلبضعكذلكاستطاعالذيإنشوشيناك

الاَشوريةالمنطقةضنىاالأقلعلىاشدتالتي،الخاصةالميلاميةالحظمة

البحربلادوصلتحتىبيرزيبوليساتمأخرةالحاصمةمنالقربوا)ىوالبابلية

المجالتفسحأنالقوةهذهعلىوجبانهبيد.أيضاالحرإيالخليجعلى

مؤقتابهابدأالأدنىلل!ثرقكبيرةقوةتأسيستهدفجدإدةمحاولاتالى

جديدمنذلكبمداعئندتوالتيالأولنصئَار-ثيبوخذمرةولآخر

الآشوريين.الملوكقبلمنمركَرإخخطيط

المناطقتلكحولذلكمناكثرالعصرهذافينحلمأنلناقدرولو

تنبعالارجحعلىلاستطعناعيلاممنوالثرقالشمالفيالواقحةالايرانية

،سلفرانويرلميداهماومتينةبةاصرقراوأببمضهمابطهماتربيتينغريتينهندقبيلتين

ذكروافيوثائق!مواخاصةبمنهماستيطاوطريقةللاراضياستملاكهمخاصهعكلند

وأه،ئتيبمدوذلكالآشوريينالملوكمعاصطداماتهمعنتحدثناكنابية

زادومما.ايرانمنالغربيفيالشالمنظمةكاتحاداتمنالاَنسنةثاوثمائة

الأدنىفيالشرقمنالتحولالزمنيةالقرونفيهذهيشكلونلانهمااهميتهمفي

قادةأيضاكانوبلالمالميةبمالقيادةمركزلتبوشيصبواَخرطامحافقطالقديم
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فيماواسسوا،العبريةجائبالىمكانااخنلتعالميةديانةلتحاليممبشرلبن

.ايرانمنالغربيالقسنموفيالعيلاميةالارضعلىدولتهمبمد

القديمالأدنىالشرقعانموضعباختصارفنعرضالنهايةفيثعودوالآن

.ق.مالئانيةايلألفمنالاخيرينالقرنينخلالتطوركما

ثمتبرتمدولمالشامبلادفياهريةالسدةغلىتماماقضيلقد

القديم.يلأدنىالشرقتاريغفيواقحةضيقة

مصيرهافاكانطوروسجبالمنالغربالىالصفرى؟سيايتعلقفيمااما

تاريختطور-علىتأثيرأيلهايمدولمنهائياانهارتاذ،المصريةكالسلطة

الأدنى.ال!ثرق

بقايافيسوىالحياةقيدعلىالحثيةيلامبواطوريةتبقلمحينوفي

خلفتهاالتيالدويلاتتلكفيانحصرتالتيالشامبلادشمالفيمستعمراتها

فينايتهيجد،طويلوقتمئذخملالذي،الكاشيينحكمنرى،هناك

التيالجديدةالسلالةتلكتستطعولمحتى.المتوترالوقتهذافيبابل*د

نيبوخذ-المشهورالحاكمأنجبتوالتيزِنْ-إيمدينةباسمقمسهالقبت

لتأزمحيةسياسيةقوةمنهاجاعلةثبا!امنالبلادتلكتوق!أنايأولنمثار

انقاذها.بالامكانيعدلمحيثالبلادحالة

حدودهاخارجالمناطقعلىالسيطرةفقدتقدنهاافبالرغمأنتحوربلاداما

سكافاعنصرصفاءواسطةاستطاعتانهاالاالنهرينبينمابلادفيالاصلية

لدىو!جدولقد.الآراميينخطرصدالأمربادىءالحسكريتنظيمهاوقوة

امبراطوويةتأسيسهدفعناعينهمتحدلمحكاموباستمراردائماالآشوريين

عالمية.

الذينالغرييونالهنود،الكبيرتانالشحوبهجرتاابقتلقدالختاموفي

رعلوهجرةْالأدئالشرقأرضقاصدينأَسياواواسطاوروبامنقدموا
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بالآراميينالمسمونالشامية-العربيةالصحارىر!حل،الجددالبوادي

فيصكةلكلفا.رصاعلىمصامفتوحةلدولوالشعوباحدودبقواائهمباواقر

فجدوهكذا.مضطردبشرياجتماعيقحولوفيمستمرةديناميكية

بعضهاوتقاتلبينهافيماتتسابقصغيرةعديدةدولفيوالتفككالانحلال

خدوهكذا:الاكبيرةللدولالاتحاديةالنظماساليبمكانيحلانالبمض

الفينيقيةالتجاريةالمدنواتحادالعبريةالقبائلواتحادالفلسطينيةالبلادالاَن

الآنمنفيهاتختل!الترحالشامبلادشمالفيالصغيرةالاماراتوممالك

كلهاوهذهوحثيةوحوريةكنعانيةوأخرىالصغرىاَسيامناجناسفصاعدا

بيت-"مثلالآراميةالقبائلاتحاداقامةذلككلالىوبالاضافةالآراميةمع

بلادوكذلكالنهرينبينمابلادأعاليفي"باخياني-بيتلاو"اديني

.عيلَاموبلادشوراَ

تخلقأنوالانحلالالانشقاقمنالحقبةلهذه-قدرفقدذلكمنوبالرخكم

بواسطتهاتمكنتمماوالفكريةمنهاالبدنيةوالامكانياتالقوىالوقتبنفس

الىتقودوأنخنىنمم،القديمايأدنىالشرقعالمتوحيدثمومنتجميعمن

التي،القديمةالعالميةالامبراطوريةفكرةجانبوالى.نفسهاتلقاءمنذلك

الآراميالشعبقوةتبرزاَشورالهها0والآشوريةالدولةفيتميشاسترت

جانبالىالستاروراءومنالامربادىءويقفكط.العالميةولغتهالمنسقة

السينائي"يهوهو"،شوراَ،j،ردوكم"الفكريونالموجهونيقف،ذلك

قلوبيستميلواانلؤخرالهممدرالذين؟الاَريينإلهمزدا-اهورا"و

وأالنفسعلىوالانكماشالانغلاقسرطريقعنذلكاكانسواءالحالم

التسامح.سبيلعن
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لاُولافص!%

العالميةأشورسلعة-ا

والعس!ريةالسيلدية*حللىمجرى-ا

لأدفىالشرقمعالمالتيئغيرت،للشموبالكبيرةالهجراتأحداثغمرةفي

،الصغير"الدويلاتمنخليطامنهفجعلت،العمارنةتلعصرفي،القديم

،يلأولبيليزر-الملئهتيغلاتتحمتحكم.ماق001بعواليشوربلاداَكانت

وكما.الحياةالىالعالمحكمفياع!ادفاكرة،مرةولأولأعادالذي

فيوتجسيمهاونقلها،الفكرةهذهتطبيقحددلأول،شمشيذلكقبلحاول

لتشملبتطبيقهاخاصةالأولنينورتا-توكولتيقامكذلك،اَشورمدينة

الحوويالاخنلاليدعلىواجتماعيأعرقيأتبدلتالتي،اَشوربلادكامل

-هووكما.لشرعيتهجديداعتبارعلىالحهدهذافيملكهاوحصل،لها

الآشوريةالبلادكانتفقد،الحثيةوالامبراطوريةالميتانيةالدولةفيالحال

منمحموعةيقؤد؟أولشريف"!أميرقبلمن،الوقتهذافيتحكم

نأدون،البلادقلبفيعاليةمناصبذويوموظفين،الاقطاعيينالضباصل

ق.بم*0012عامالقمديمالأدنىالشرقشهدهاالتيبالأحداثكئيرايتأثر

نتيجةالهرجحعلىكانالذي،الأولنينورتا-توكولتياغتيالوثرلم

بابل،بلادتجاهالآشوريةالسياسةصلالاشرافبينوقعالرأيفيلخلاف

!ددنتكاالتيالآراميةالهجراتمثلوذلكالآشوريةجوهرالدولةعلىيؤثرلم

الملكلمصرالمائدةالوثائقاحدىمننستنتجأننامنفبالرغم.الدولةهذه

نصب.ال!ذي(4،ق.ْم1152-1153)شوراَ-توكولتي-نينورتاالاسمي
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!ملواقديلاشرافأن،شور7بلادفيالبابليالجناحقبلمنالعرشعلى

بأبليلملكرسالة-ذلكيؤكدحيث،خاصةامتيازاتعلىفصاعدأالآنمنذا

لمنأنهبيد-"محيطكملوك"ذكرالىفيهامتطرم!الآشوريالملكالى

عندافحواالذينهم،الأيثرافهؤلاءنفسيكونسانالارجحعلىبلالممكن

دخلواالذيناولنكهمكانوالذلكونتيجة.المالميةشور9الإلهسلطةفكرة

حولوليس،السلطةهذهلتضيقالمؤديةالخطةصول،الملثهمعنزاعفي

جمببمفياَشورالدولةإلهلسلطةالتبشيرالملكمهمةان.القضيةجوهر

هذاتحقيقأجلمن،رصةولاشفقةبلاالأعداءوسحق،الحالمأنحاء

.الهدف

الشضصياتاحدىتوليمنبالرغمأنه-،الواضحةالضيقةتدلناوبكذا

سقوروبمدمباشرة،بابلبلادعرشلأولنمسار-نيبوخذوهي،الهامة

يهددلمهذافان،مباشرةاَشورلبلادحكمهمنوبالرغم،الك!اشيةالسلالة

حتى،الأمرعلىطويلوقتيمضلمالعكسعلىبل.الآشوريالتطور

أعادعمليرجللمإيشي-ريش-اَشوراسمهملكشور2تبوأ)عرش

احدىهاجمعندمانفار،-نيبوخذوصد،ودافعنهااستقلالاشور6لبلاد

ثم.بعدذلكنيةثاهزيمةبهالحق"زانكو،،وبالمسماةالحدودالاَشورية!مون

بأ.ومدرقو؟جيشأالأولبيليزر-تيغلاتابنائهتاركالأكبرالملكهذامات

!اولبيليزر-تيفلات

بيليزو-تيغلاتشخصننالهالملحكمالآشوريةالفكرةوجدتلقد

شور-6صدمنذ-سنةثمانمائةمرعلىلهاصدأنقدر،الفحليمضقهاالأول

أالمرنفيبانيبال-أشورعهدخنى،ق.معشرالرابعالقرنفياوبليط

وحماسأقوةاكثرمرةكلوير.يلأخرىتلوالمرةتجددأن-ق.مالسابع

السنواتفيمباضرةالأولبيليزر-تيغلاتبدأولقد.سابقتهامنوصلابة
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نينورتا-توكولتيامبراطوريةتأسيساعادة،منظمةبصورةلحكمهايأولى

الشكلذاتالبديعةالمهمةالوثائقفي،ذلكعنيحدثنافهو.الأول

المحبدلأصس!يلأربعالزواياتحتبناءكوثائقلناخلفهاالتي،الموشوري

شكلتولقد.اَشورمدينةكافيحدد"و،نواَيوشيدهالذي،المزدوج

ذإ،لآشوريةاللغةضلننللعاملينمحكأ،الماضيالقرنفيالوثائقهذه

!ه،علىكلمنفصلينقبلهممنفترجمت،الملماءمنأربعةالىسلمت

البسيطة.الجزئيةالاختلافاتبعضعنالنظربغضوا!ةشبهترجمة

الحبليةافاطقفيحروبهاثناء،!أولبيلنبزر-تيغلاتآِصطدمض

الشموبكانتالتتي،الاومينيةالجبالفيأي،النيريينيلدان،الشمالية

حماعاتبين(267ص!ةانظر)الموشكيينمعاليهاانسحبتقدالحورية

ووصل،عديدمحاركفيالمحليينالأمراءعلىانتصرلقد.المتجولةالشعوب

الجرية.-لقديمكاملىحانيكلبات"بلادفيمالاتياواعره،الأسودالبحر

ميلازمنبالقربيونجالوفيصخريجدارعلىوكتابةمنقوشةرسومجدو-

الاَشوويةللامبراطوريةالوقتبنفسفتحالذي،الكبيرالنصرهذاجارد-

.الشامبلادشمالالىقيالطر

معهاصطدامعنداحتلانه،الأولبيليزر-تيغلاتادعا.منفبالرغم

بل،با"كاوزيبار"كاو.4كوريجالزودور"،ناخي-نادي-مردوك

هذاويعتبر،باليبملكتمسهيلقبلمأنهإلا،حصونهامع"أوبيسر،و

الدولةمعالنزاعلحلسعواالذين،الآشوريينالحكاماولئكبينمنالملك

قدس!مد.الآشوريةتفوقالتيالحريقةالحضارةذاتالشقيقةالبابلية

-قينلاتأوشلقدلذلك،أتمسهملبابليين5،البابلييناَلهةالآشوريرن

صانأنهالا،ناظي-نادي-مردوكقصوووحرقبنهبالأولبيليزر

.السكانتهجيرعلىيقدمولمالممبد

أمراءفضل،لأبنيتهالصنوبراشجارلبنانفيليقطع،الملكزحفوعندما

امتنمتيينما،وصيداجبيلبينمومن،لهالجزيةدفعالصغارالشامبلاد
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علىلنزهةالملكتو،(ارواد)ارادوسمدينةونرى.فلكعنصور

بصيحيواناصطيادمنخلاياتمكنحيث،المتوس!الابيضالبحرأمواج

حصلالذي،الثمساحذلكاَشورمدينةفييعرضأديأمروقدكما.كبير

هذهمثلنجدلافاننا،الملكهذأأعمالتصفحناولو.مصرمنهديةعليه

لنايظهرونالذين،الآشوريينالحكاممنالقليلعدإلا،البثريةالخصال

الإله.وتحاليموصاياومنف!ذيحماةدورفي

الفراتعلىالآراميالفيضاندفعفي،للملكالرئيسيةاىسمةانحمر

،ودفاعبينهجومما،باستمرارصدهماستطاعحيث،(صفحةراجع)

اليسرىالضفةلهميتركأناضطربينما،عناتمدينةحتىاليمنىالففةعن

شور7صدينةالىأحضرتلقد"تمسهعنويحدثنا.التيارباتجاهالنهرمن

فيعناتمدينةومن،أموريبلادفيتدمرمدينةمن،والكسائبالغنائم

."!بابلبلاد)دونياش-اركبلادفيرابيقيمدينةوخنى،سوخيبلاد

كايأ،المتبدلمحيطهافيالآشوريةبيليزر-تيغلاتامبراطوريةتبدو

الحثي،المصراو،الممارنةتلعصرمن،كبرىلامبراطوريةبعثوكأنها

لمأ،الكلىملك"هوالذي،اَشورالإلهوكاهنالإلهلأوامركمنفذفالملك

،الأخرىوالمناطقالأمالوطنيحاكمالذي،الإداريالجهازرأسعلىيقف

رهائن.اوقسمأوبمعاهدةممهترتبط،تابعةدويلاتيام،لوطنويحي!

.الفراتوعلى،الشامإلإدشمالوفي،النيريينبلادفيالدويلاتتلكوتقع

التسامحفهو،الاَشوريةالامبراطوريةهذهإليهافتقرتالذيالشيءأما

الحاكمالإلهشور،اَالإلهأجلمن:الحثية!ةالامبراطوربهااتصفتالتي،لرأفةوا

نأعليهفكانالاجنبيأما،بالقوةسلطتهفشرفي،سبيللآشوريونجاهد

.الخراباو،الذلبينيختار

لمهمتهالاجتماعيالخلقيوبالمفهوم،اَشوربالإلهالقاطعإنْإلإيماد

يعلل،السلطةلحبالخاصةالنزعة،نمتقدماعلىاليهمضافألم9الإلهية
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الصيهأساليبهالوقتبنفسويشرح،الآشوويلكعبالقويةالخيوية

وكفاحنضالسوى،ومليكهالآشوريالشحبكفاحليسوةهذا.القاسية

الملكوقيمةأهميةفانوكذلك.العالمعلىالسيطرةأجلمن،آشورالإله

المدوضدأعمالهتشل.الملياالسلطةهذهتحقيقبمقدارمنوصلالآشوري

،الاعمالهذهالملكويصف.الإلهإرضاءفيحبه،المتوصثةوالحيوانات

صبأعمالهتسرد،سنويةمذكراتشكلعلى،مطولةمكتوبةوثائقفي

والى،الجغرافيةالمناطقحسبأعمالهتحددمدائحشكلعلىاو،السنين

نفسه.اَشورالإلهالىموجهةرسائل،هذاجانب

عددمنانطلاقاالأدنىللشرقالآشوريالحكمتعليليمكنلا

كانماوإذا.صفاريأساسعلىولا،ا-لحاكمالثمعبافراد

التصويريكالفن،المجالاتبمضفيجيرانهعلىمتةوف!،الآشوريالثحب

نإ.البابليةالحضارةمنمستوىأقلالآشوريالشحبحضارةنجد،مثلا

بصورةترتكز-العالمحيفياي-ذلكفيالآشوريالشبنزعة

كالملك،لهاالمتحمسينبحضسوى،بهايؤمنلالمدينيةفكرةعلىر؟يسية

بطريقةالاتحقيقهايمكنولا،الجيشوأمراءالموظفينمنوأشرافه،الآشوري

يكونألا!ثريطة،الضمفأوقاتفيحتىالفكرةهذهتميش.عسكرية

0011عاملأولبيليزر-تيغلاتمماتفبمد،حامليهاعلىقضيقد

علىتحصلأن،اَشورلبلادقدرخنى،تقريبأالزمنمنقرنانمر،ق.م

مثله.قائد

اميين+رتوغل

حياةمنوانما،القديمةالمتحضرةالشموبحياةمنالقرنانهذانيمدلا

مسلحةمقاومةبأيةهؤلاءفيهيصطدملمالذيالوقتففي.الرحلالآراميين

اابدوأقدقةم،0001عامبعدنجدهم،(926صفحةراجع)بابلبلادفي
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فاستمر،السهليةالأراضيلهمسلتوبذلك.فقطالكبرىمدفاعن

قحطفيالزراعيةالاراضينجدحيث،الكاشيالحهدمنذبدأالذيالتفسخ

ويجتاز،مستنقعاتالىوالحدائقالحقولوتنحولالأقنيةفتجف.تام

.الجنوبفيوخاصةشرف!دجلةفهرالكلدانيونالآراميون

علىاقتصرتالتي،الأصليةببلادهااحتفظتقدفنراها،اَشوربلادأما

المحيطةالمقاطعاتجميعخسرتوبذلك.الزابونهردجلةبينالضيقةالمنطقة

بينمابلادأعاليأما.النيريينبلادومنهألمالتابعةالدويلاتوكذلك،بها

الشمالية،الشامبلادحكمواالذين،الآراميينأيديفيسقطتفقدالنهرين

السلطةضعفالعبريوناستغل،الوقتوبنفس.صغيرةامارالتشكلعلى

.ويهودااسرائيلمنالمتحدةمملكتهمليشيدوا،الآشورية

كانمما،الاَنحرجأاكثراصبحقد،آشوربلادوضعأنمنوبالرغم

نهاأالا،الأولنبنورتا-توكولتيمماتبحد،.مقعشرالثانيالقرنفيعليه

اَشورحكموهي،الأولىالق!ديمةفكرتهالتحقق،ثانيةفانتفضتعادت

للمالم.

الجديلةيلاشوريةالئهفة

العاثرالقرننهايةفيبدأالذيالئ!مخص،الثانيدان-اَصشوركانلقد

فهو.والاقتصاديةالعسكريةالناحيتينمناَشوربلادتنظيمباعادة،ق.م

نتقلا،يلوقتطوبمدو.يدمنجدرهوأفكالوايأربيليزتيغلاتصلةسلابعثيلذا

وهو،الآشوريةللسياسةالرئيسيالهدف،عينيهنمبواضمأ،الهجومالى

للسلالةقدرفقد.تمامأراميةاَاصبحتالتي،النهرينبينمابلادغزواعادة

الأبفأوكل،منالزمنكاملاَقرنأ،الهدفهذاأجلمنتمملأن،المالكة

الكثيةالحروبفشنواإ،شوراَالإلهرغبةتحقيق،عديدةأجيالطيلةالابنالى

بلغةالمكتوبةالسنويةالمذكراتمن،ذلكنعلمإننا.لأخرىتلوالسنة
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رهائنوكأنهمالمخاطرواقتحموا،قليلا-إلاالبابليةباللغةتنأثراماَشورية

الاصطداميحاولواأندونوالنرب،،والشمال،الشرقباتجاه،الشعوبعند

الثانيدان-اصُسور:منكلالدور!ذاقاملقد.ةاإلبلادمعالجدي

الذي،.م(ق098-119)نيالثافيراريحددواةنه،(.مق329-129)

توكولتي-وحفيده،الآشوريةاطوريةيدللامبرالجدالمؤسسيونالآشوريمتبره

9888-)الثانينينورتا Atابنهحفيدثم،طويلايعشلمالذي،(ق.م

الثالثنضار-زلمابنهوا،(.مق985-883)نيالثابالنازير-اصشور

858(-24Aق.م).في!ماعصرخلال،بلدأيفيضحاياتذهبلم

،.مقالتاسعالقرنخلال،الأدنىاشرقابلادفيذهبتمثلماشما4أإسببل

مثلفيكما،نكثتثمومن،الأيمانوأقسمت،مماهداتءقدتوقاحا!ى

نظرواقد،والاَراميين،النيريينشعوبوكأت،المرءيشعرقد.العصرهذا

هذهبأفرادفيها-مثلالتي،ضدهمالانتقاميةالآشوريةالحجلاتتلئها)ى

أيضا،ويشمركما،الإلهمقمصيبةأنهاعلى،ديارهموخربت،اضعوبا

فقرروا،طويلةسنين،الهوسضليهماستواىقد،الاَشوريينالملوكوكأن

نيراري-حدبفنجح.شورا4َالإاإكةرتالتي،الشحوبتلكءنالثأر

لها.عنيدحصاربصد،أيضأونصيبين،صانياكلباتةلمودبا!تلال،الثاني

اللغة،"فيهاالملكنشر،شوريةاَمقاطمة،الوقتذلكمنذنصيبينو-تجملت

نيراري-حدديعتبروبهذا،الأمبراطوريةاجزاءكباقي،للامبراطوريةال!امة

الآشورية.الامبراعلوربةفيالادارةمؤسس،الثاني

اثمعثنضار-وز!االثانينلزبرب!-اشور

اخضاع،حولابثلائينذلكبحد،الثانينازيربال-اصشورقررعندما

لذلكتنفيذهكان،هناكشكلتالتي،الآراميةوالممالك،النهرينبينمابلاد

تلكالىشور7مدينةمنقمرهبنقلالملكهذاقاموقد،اقسوةابمنتهى
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وه!ب،وانقرضتانحطتثمومن،قبلاأسستقدكانتالتي،المدينة

مدينةيضاهي،حضاريأمركزأجدلهاههكأنلقمد.(نمرود)كلخمدينة

الممالكضد،حملةرأسعلىبنفسهنازيربال-اشورزحفوعندما.بابل

أدىمما،والوحشيةالقسوةمنتهىفيعاملهم،ودجلةالفراتبينالإرامية

الآشورية.المَملكةضدالمنطقةهذهفيتردأو،عصيانأيقيامعدمالى

وفي،الفراتغربيالآراميةالدويلاتتلكسوى،الحياةقيدعلىيبقولم

الشمالية.الشامبلاد

نفسىالىتقريبأالاَشوريةالامبراطوريةنازيىبال-اشوررفعولقد

تيغلاتصصدفيأيسنة،مائتيصاليقبلبلغتهقدكانتالذي،المستوى

الامبراطورية،أواصررب!وصلابتهبقسوتهاستطاعأنهإلا.الأوليليزر

/وحدةالامبراطوريةاصبحتوبذا.الوقتذلكفيعليهكافتسااكئر

هم،الملثهقبلمنعينوا،موظفينالىادارتهاأوكلت،مقاطماتمنتتألف

هذهوتقسم.التارجيةللسنواتاسماءهمالملكمعأعطواالذين،الولاة

وأرئيسقبلمنلتدار،لهاكمركزعواصممعودوائرمناطقالىالمقاطعات

والقيام،يةالجزدفع،للامبراطوريةالخاضعين-جميععلىكانلقد.صغيرأمير

وان!مأ،فقطوجرب!دمرلم،نازيربال-اشورأنبيد.السخرةبأعمال

العالميذكرهماأفضلإن.وقصوراممابداوشيد،مدنأأقامإذ.أيضأبنى

!(نمرود)كلخبمدينةقصرهفي،المنقوشةالجداريةاللوحاتتلكهو،له

الاَشورية.الملكيةفاكرةتجسدبدةاَأوليشكلالذي

الاَراميين،هضاتصدجانبالى،الآشوريينللحكاممهمةأخطركانت

هذافيوذلئه،عليهمالمتفوقةالقديمةالبابليةالحضارةمعالداخليالنرهم!لع

الملوكحاوللقد.وتزدادتقوىالآشوريةالسلطةفيهبدأتالذي،الحمر

هذاص،اشور-نازيربالصدخى،دان-اصَسورعهدمنذ،الآشوريون

ذإ.البابليةالاَلهةمنلآشوريالشعبموقفمعئثشيأزائدبحذرالنزام
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يبدو.الزمنيةالضبههنهفي،الدينيةمردوكقحاليماتنشارازدادقدكان

يأةضورTبلاد!نوبفي!طةإهدأمن،الآشوريةالملكيةمقرنقلأن

الفكريالض!ف!ختمباشربصوروقصتالتي،اَشورايلآلهةمدينةمن

التي)نمرود(كلخمدينةالى،لأكادي-السومريالمصرمنذالبابليللعالم

ننثور6بلادشمالالىومميل،البابليةعنعزوفوكأنهلمالشمالالىتقع

فبواسطة.ق.ماه.ةحواليمنذبالحوريئتطنمتالتي،نينوىمنطقة

ترييبعد،الحديدمقرهننيربالناز-اصشوروطنهمالذين،الآراميين

مدينةاقتبست،النهرينبينمابلادشماليأي،القديمةالميتانيةالمنطقةمن

ف!يوممنلأيام،تصللمالتي،يةوالتقاليدالميتافية!الحورالماداتبمضشورا

نازيربال-اءسورسارولقد.الجنوبيةالحدودعلىالواقعةالمدينةهذهالى

بممراتابوابم.جهزواالذين،الجبليةالشعوببناءفننمطعلى،مرةيأول

بطرب،الأبوابهذءيةحماهدفها،ناتخراليةوحيوابأسود،نبينلجاانةمزدا

بصئالحأي،اللوصاتمنإصفوف،قواعد!حدرانمزينواكما.سحرية

،اللوطتهذه،تاريخهمعبريونلآشورطورلقد.منقرشةعمودية!رية

الئبقهماأهم،تثيدبكلتحتبر،مصووةاخباريةلوحاتالى

القديم.الأدنىالشرقفنالىلآشوري

-أثموروالله(ق.م824-858)الثالثلمثاو-زلمايخلفلم

ثبيدالماللةهذايحافلىولم.الحمربهتقمدمأنبمدالا،الحكمإبالنازير

بلاد؟جديالت،علي!ازادبل،فقطوالدهلهظفااليالبلادعلى،لإلهه

.جددوأذلاء

صودبعدوالجنوب،الفربباتجا.،اطورضوالدهابحدودتحاوزلقد

هذاقامثمد.ا!هانحازاتوكاقنتكيجتهأنكاوب!؟عمليوتنظيم،مضنية

كزااتهر،يثلهذاالشرقيةالضفةعلىالأعلىحوضالفرات،بغزواتنيالملك

*!ا!وخلصبهأبرسيبت!يني!لاتيتاددو،لهامةااميةلآرالدولةعاصمة

نمئالى.-زلمابحصعالمدين!لقبهااصموغير،يينشور7مممكاوأسكن،شور6
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هدفهلبلوغ،لهانطلاقنقطة،باسمهالمسمىالحصنهذاأصبحوهكذا

هناكبحروبهذلكبعدوقابم.الشاموبلاد،كيليكياغزووهو،المدىالبحيد

منابععلىسيطروهنا.عديدونصغارأمراءلهابشسلمحيث،كيليكيافي

زلما-وقفالشامإلمودوفي.الأمانوسجبالوغابات،صاوروسفيالفضة

دمشق،أميرادري-بربقيادة،أميرأعشراثنيمنمؤلفحلفأمامنضار

لما-أيستطعولم.إيلياالبيمحاصرالإلصرائيليأحابلحلفلهذاانضمكما

التيالهؤيمةتغطية،مذكراتهفيرنانةوبكلمات،فائقةبصعوبةالا،نضار

زحفأق.م848)سنواتخمسوبحد.الأولىحملتهأثاء،بهلحقت

،حماهمنبالقربالحلفنفسأمامهليجد،الشاملمودعلىبححلةثانيةءرة

بحدأيضايستطعلمعددجيشه،كثرذمنوبالرغم.هناكل!وقوفاضطرهالذي

هذايتمكنلموبذا.الشيءالكثيربلوغمن،أخرىوفيصلةسنوات،ثلاث

،واحاب!ادري-برمكانظهرأنبعدالا،والتقدمالانتمارمنالملك

استطاعحيث،سامرافيالإسرائيليويهو،دمشقفيحازا!يلمنافساهما

بأنذلكعنفموض،المدينةاحتلالمنتجمكنلمنهأبيد،دمثمثقخنىالتقدم

البحروصلحتى،الغرتنحوزحفهواتجه،المقدسةتصررهاصدائقخرب

بالقربالكلبنهرصخورعلىتذكارإ،نصبألنفسهفأقام،المتوسطالابيض

هذاشنضار-زلماتحدثلقد.يهومنةالجزواستقبل،بيروتمن

مدينةفيعليهاعثرالتي،الهامةالسوداءمسلتهفيوالصوربالكلمات

بلادضدبهاقامالتي،المتعاقبةالحملاتتلكعنالنظرخضو.زحمرود

قدكانت،الشامبلادشمالان،أعينناأمامماثلةالحقيقةتبقى،الشام

ؤلما-انمنؤبالرخكم،الشمالباتجاهأما.الامبراطوريةالىنهـائياضمت

تشألا،لنفسهوأقام،للاَلهةايلأضاحيهناكوقدملمدجلةمنابعقصدقدنصار

ناإذ،لغزواتهاالحيويالمجال،هناكالآشوريةةللامبراطوريبقلمأنهإلا

-أشورصدفي،الأورارتيةايلأمبراطوريةأسسقدكان،الأولساردور

لغزواتها،ثانميدانالآشوريةللامبراطوريةيبقلمولهذا.الثانينازيربال
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التوسمية.والدهسياسةنحاو-زلمافيهاضقالتي،بابلبلادسوى

صديق،(ق.م158ِعام)يناأد-أبال-نيبوبابلملكماتعندما

الشقيقين،بينالعرشعلىالنزاعفسح،طواللسنيننازيربال-اصشور

نضاركا-"زلمالالمجال،أوزاتي-بيلومردوك،شوم-زاكير-مردوك

عنومدافعكحامبل،كعدوليس،بابلبلادفيعسكرياَتخدخلخنى

حركةقائدضدمرتينالملكفزحف،شوم-زاكير-مردوك،الثرعيالخليفة

سلاسلباتجاهْيطردهأنواستطاع،أوزاتي-ةيل-مردوك،الحصيان

عندما،مرةحدثولقد.أتباعهكافةمعيصرعهوأن،الشرميةإلجبال

ممابدفيجندهمعايأضاحيقدسَمأن،شوم-زاكير-مردوكبهاستغاث

الأزمة،هذهمنبابلبلادلانقاذهاالآلهةشاكرأ،ومورزينا،لوبا،كوتا

منوانطلاقأ،شجاعةوةممل.الأضاصهذهتقدمةصفلةالسكانمثاركا

مناكثرأسلافهاتبعهاالتي،وبابلاَشوربلادبينالتوازنبسياسةايمانه

جهةمنلسكانهابرهنأنهإلا،استقلالهاإتنممبابلترك،سنةمائة

ال!دويلاتضدزحفعندما،المتةوقةاَشوروقوةعظمةعن،أخرى

أطلقالتي،البحربلادوصلخنى،بابلبلادجنوبأقاصيفي،الكلدانية

الجديدباسمهاتعرففأصبحت،ياكينالآراميصاكمهااسمالآنمنذعليها

الجز.بة،يلاَشوريالحاكمالىليقدموا،الجميعأصعلقد.ياكين-بيت

زلما-ظهرةابلمعصراحأوقتالوبدون.الفيلةوجلود،وعاج،ذهبمن

بابل.لبلادوحامكصديق،الطريقة!ذهنصئار

ئلاثينمناكثردإمالذي،حكمهعلوالالثالثنصَّار-زلماواستفاد

!(توورتانكاامارشالالفيلد،الجيمف!قائدالمضلصمهصدوقوفمن،سنة

يبرزلمق.مثا8نكامفمنذ.+تقريبأالدوامعلىجانبهالىاَشور-ديان

كا.تورتانه"الىالعسكريةالقيادةتركلى*نه،المحاركساحاتفيالملك

جددتحينما،ق.م827عاممنذالبلادسادتالصصيانحركاتأنبيد

الملك،ابنبال-دانين-اشوراستطاعولقد.الملكمعالمماهداتسلسلة
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الملك،نجدبينما،جانبها)ىالامبرطورلةمقاطعاتسائرتقريبأيجتذبأن

إذامامعرفةنستطيعلاأنناالافىق.م824عاممماتهخىكلخفيفقطيقيم

الخامس،حددشمشيأو،الشرعيالخليفةهو،بال-دانين-اصشوركان

ؤقطبأن،والظنالاعتقاديمكنلاأنهإلا.ذلكبمدالعرشوصلالذي

،الكبارالولاةجميعدعاالذيهو،الحرشاعتلاءحولالشقيقينخلاف

لحركاتأخرىأسبابنفترضأزلنايجوزبل.الحجوزالملكعنللانفصال

الامبراطورتةهزتالتيالحوادثمحظم2تشبهالتي،هذهوالتردالمصيان

الى،الحركاتهذهوعللاسبابتمودفقد.الآشوريالتاريخمرعلى

طبقةمابينطالرئيسيةالسياسيةالمشاكلحول،والمتضادةالمتضاربةالآراء

الملكي.البلاروفيالحاكمةالدوائروبين،الحكامالأشراف

الثالثنصته-زلماموتبمديلأمبراطوريةييدلان!كل

توكولتي-نجهاية/عديدةوجوهمننضَار-زلمانهايةمقارنةيمكن

عليهتترتبلم،نصَّار-ؤلمامماتأنبيد..مق0012حوالي11(ولنينورتا

اختارهقدكانالذيخليفتهانذلك،للامبراطوريةالسيئةالنتائجتلك

،(.مق081-.مق824)الخامسحدد-شمشيوهو،إنفسه

جمعاعادة،العرشتوليهمنسنواتثلاثبعدوذلك،أخرىمرةاستطاع

المركزية.قيادتهتحتالامبراطوريةعناتمصلتالتي،المقاطحاتشمل

البابليالملكمساعد!لولا،حالنطلهليكتبيكنلم،هذامثلأنإلا

فيوحماهساعدهقد،نضار-زلماكانالذي،شوم-زاكير-مردوك

مماثل.وضع

زهـ-موقفان،ذلكعلىالبرهنةيمشطيعأندون،المرءيظنقد

الانقساملذلكالدافعكان،بابلمنالخامسحدد-وشمشينم!ار

أيضأ،حدد-شمشي-ووج.الآشوريةبالامبراطورية!لالذي،الداخلي

باسمالحكمدفةتديرأنلهاقدرالي،أمات-شمورهي،بابليةبامرأة
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الث!ض!يةهيوافاكما.بعدالرشدسنيبلغلمالذي،القاصرولدها

استخدمتلقد.:سميراميسلاسطورةالملهمةضبحأنلمأيضألهاقدرالتي

فيالحالكانكما/البابليةاللنة،أخرىمرةحدد-شمشيكناباتفي

هذااتخذولو.الآشوريةباللفةبسيطبتأثرواممن،ق.مالثانيةالالف

بابل4بلادمنعدائيأموقظ،الثالثنيراري-حددابنهبحدهومن،الملك

ضمعلى،قطايجرألمانهماالا،مرارأالبلادهذهغزياا/نهماولو،نمم

يممىماان.ذلكيريدانلايأنهما،الامبراطوريةالىفائيأالبلادهذه

نيراري-حددصدفيكنبتاتيابوثيقةوهو!كاالمتناظر"بالتاريخ

النظروجهةمنللLوبلاد،شور7بلادبينمااررقةيشرح،الثالث

بابل،بلادباستقلالإلا،باستقلالهابلاديأيةيعترفلافهو.لاضورية

النظروبنض.للاثوريينالشديدبكرصم،البابليينالوقتبنفسويتم

لآشورفيالشحب،قبَئل)1(،مضىفقد،السياسيةوالتغيراتالهزاتكلعن

عبادعلىتركيزأ،الثالثنيراري-حدد+عهدفييلاحطاذ.توقفبلا

.الآشوريالتار.بخدراسةمنفهمهيمكنلاوهذا،بورسيباإله،نيبوالإله

الإلههذاانصارمقكانت،أمات-شموربأنيظنأنللمرءيمكنولكن

بصورةيدعم،ديراري-حددابنهاأنرأيناماإذا،البابليلأصلهاتبحأ

ففي.ابؤحدالضيقيالإلهفيهويرى،لهال!هذاوعبادةطقوسمباثرة

وهئىبهما.كلغمدينةفينيبوللالهممبدأالملئههذاشيد،.مق787عام

أجلمننيبوللالهكفربان،الحكامأحدقدمه،الإلهلهذاتمثالعلىكنابة

نيبو،بالإلهثق.":يليماالكتابةهذهوتنص،نيرأري-حددالملثهحياة

نجكيرهعلىنيبر،الحكيملإلههذاتففيليأتلم.كااَخرإلهبأيتثقولا

6صْ،الهأييوجدلاأنهطالما،بالمدفةنيراري-حددلدىالآلهةمن

دسِبوهمثل،الحديثالآشوريالعهدفيالش!يةالاسما+فتياسمهاستضدم

!رشميثييحدلم،البابليةال!ارةمنلأللتقربمساعيهمامنلبالرغم

.وحضارةدمابالبابليةالتأثر:تبئل)1(
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فقدولذا.بابلبلادجانبمن.ئقديرأي،نيراري-حددوولده1الخامس

القديمة،ال!مريقةالحضارةذاتالبلادهذهلمحاربة،مرارأالملكانهذاناضطر

ولاةقبلمنتحكمتركاهالل،الامبراطوريةمنكمقطمةيعاملاهاولم

نيرإشي-وحدد،الخاممرصدد-شمشي،الملكينمنكلوبذل.محليين

الامبراطورية4وحدةلإعادةالجهود،أمات-شمورومثلهما،الثالث

الحروبشنوافقدولذلك،عليهاوالحفافلنفحار-زلماصدفيكانتكما

دونحال،الاورارتيةالامبراطوريةازدهارانالا.والغربالشمالباتجاه

3:.النهرينبينمابلادفيتقدمهم

بينجرىالذيفهو،عالميةتاريخيةشهرةاكنسبالذيالحادثأما

الميديوندخلوبذا.اورميابحيرةمنبالقربوالميديين،الآشؤريالجيش

كشحبهناظهـرواانهم.التاريخيالمسرحمرةويلأول،السنواتهذهفي

وبعد.والخرابالتدميرسهلةعاصمةفييقطنون،ضعيفةأهميةذيجبلي

عندكعادةتقريبمأذلكأصبح،مرةلأولحدد-شمشيبهماصطمدمأن

ببدوماعلىوذلك،بلادهمنحويتوجهيلأن،الثالثنيراري-حدد

اورارتو،ففي.النيريةالبلدانضد،التقليديةالحروبتلكعنكئعويض

الميد.بينانحينفي،متحدةمحصنةدولةأمام،أنفسهمالآشوريونوجد

عدمالىأدىمما،صغيرةاماراتالى،أتمسهمعلىمنشقينزالواما

ضعيفة.بمقاومةالاالقياماستطاعتهم

ق.م075بينماعالميةكفوة،الاَشوريةالامبراطوريةظهـوروقبل

اتصف،الزمنمنقصيرةفترةوجود،أخرىمرةنلاحلى،ق.م065و

..مقالثامنالقرنمنلأولالنصففيوذلل!،بالركودالآشوريالتطورجما

،المذكؤرالقرنهذامنالاولللنصفالزمنيةالمقودهذهعرفتولقد

:الثلاثالضحفاءالملوكباسمكانتمماكثر،ايلو-شمشي-تورتانباسم

الثالثدان-واصُسور،(ق.م772-781)الرابعنممار-زلما

،(ق.م746-753)الخامسنيراريوأصشور،(ق.م771754-)
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الحسكركماالقائدهذاحتىبضظعولم.الطويلةصياتهأثناءخدمهمالذين

جدعلىوالخارجالداخلمنالامبراطوريةهددتالتي،الأخطاردرء

،الآشوريالجيشبهاقامالتي،الحسكرتةالحملاتبمضمنفبالرغم.سواء

الملوكمكثفقد،الميديينضدالشرقيالخوبوفي،الشامبلادضد

اورارتو،ملوكالىينظرونوهم،ألوطنفيكثيرةسنينالآشوريون

اراكسيس،خنىامثرقاوفي،الشامبلادشمالخنىالغربفيمتخطوهوقد

،الاورارتيونعكنهماقتبسهاالتي:الآشوريينوطرقأساليبنفسمستخدمين

وقفتفقدالداخلفياما.الفناءحافةالىالامبراطوريةهذهقادمما

والئورةالعصيانْنيراناندلعتعندما،الانهيارصافةعلىالامبراطورية

غوزاناوخنى،شرم!أر"ابشاصتىلهيبهاوامتد،اَشورفيق.م763عام

،الشدةمنكانتوقد.غربأالنهرينبينماإلمودشمالفي(حلفتل)

خمسبحدإلا،إخمادهاايلو-يثمشيالعسكريالقائديستطعلمبحيث

فيهاحدثحيثءَأيضأشؤمعامق.م763عامكانولقد.لسنوات

أصبحالذي،الشمسكسوفوهو،دومأالشرقإنسانيخشاهكانما

الحديث.الآشوريالعصرلتأريخدقيقةانطلاقنقطة،لنابالنسبة

إنت3،ائوقتذلكاَشوربهمرتالذي،السيءالوضععلىوكدلالة

ملك،-.ايلوماتيالملكوهو،الصغارا!امبلادشمالامراءأحدخيانة

نيراري-أشوومعتحالفقدكانالذي،(بادارمنبالقرب)الآغوزيبلاد

له.الإخلاصعلىواقسم،(.مق754عام)العرشهذاتولىحينما،الخامس

جانبالىووالحاز،بالوعدهذانكثخنى،قليلةسنواتتمضيتكدولم

.الآشورش-ضندجائدالىوقاتل،البهبراورارتوملكالثانيساردورالملك

الآشورية،ابسلطةفيوالتدهورالانهيارلهذاحدأوضعلقد

ئيرانهاندلعت!يانبعد،ق.م745عامفيمفاجئةوبصورةواحدةبضربة

.الآشوويالمرشعلىنفسهنصبمارجل،(نرود)كلخمدينةفي

عمدصأو،كادْكاجقماإذا،الرجلهذاعنذلكقبلشيئأنململااننا
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ومستوىتمشيألنفسهواختار،الثالثنيراري-حددنفسهاسىقد

وهاكذا.بيليزر-تيفلاتالمشهورالملكيالاسم،لنفسهصددهاالتيالمهمة

الاسم.هذاالآشويينالحكامبينمنكثالثالآنالرجلهذاجمل

الحديثةشورية71*مبراطو!يةتاسشى

اثععثبيليزر-تيفلاتبقيلاة

اَشورعرشتبوأقد،افالثابيليزر-تيغلاتان،المؤكدلمنانه

الشرعية.الملكيةالسلالةمنحقأكانانهولو،ثابتةلحقيقةافا.بالقوة

؟اتتااللتين،وحراناَشور،المدينتينسلبقدالملكهذاياكونأنيجب

الفرببة.دفعبعدمالتشعحق،الامبراطوريةفيخاصبمركزتنمتعان

جناصأمثلقد،الثالثبيليزر-تيغلاتيكونأنالمرءيمتقدولهذا

اَشورمدينتيفيتمركزالذي،الكهنةجناحامتيازعلىقضى،عسكريأ

ناضلانه،الثالثبيليزر-تيغلاتحركةمنالحلماءويستنتجكما.وصان

حمايةهذهبخطوتهواراد،اصلاحيةاجتماعيةبرامجخقيقأجلهن

بامتيازاتتتشعكانتالتي،الرجميةطغيانمنالوسطىوالطبقةالفلاحين

قادتالتي،التفصيليةبالبواعثللاصاطةتكفيلامصادرناانالا.خاصة

أدنىمنكانالتيالمضادةالثورةوالى،بيليزر-تيغلاتعصيانالى

الضرببة.دفعمنوحرانأشورمدينشياعفاءاعادة،تتائجها

الملكيةالىيصللم،الثالثةيليزر-تيغلاتفان،الأمركانومهما

صسيدعلىخاصةبخطواتفقطيقملموانه،فحسبعاديغيرطريقص

شخصيةأيضأكانلقدبل،ودوافعهااسبابهالهاكانالتي،الداخليةالسياسة

والشيء.فملاَضقهاالتي،الامبراطوريةبناءإعادةفيونظرقارأيهالا

العاموتنظيمه،البابلية-الآشوريةللمشكلةحلههو،بالذكرالجدير

الآثورييننظرةمنانطلاقأوليس،الأدنىالشرقمستوىعلىللامبراطورية

.السيطرةبفي

-692-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الذي،الإلباسترجرمننصبعلىامتوبالنصذلكلنايصف

!لادْالذي،اوزور-بيلي-صان-بيلهوالكبارالموظة!نأحدأقامه

-تينلاتمصتشارذلكوبمد،الرابعنضار-زلمامستشارايةرجحعلى

اعتلاءعدالامبراطوربةعليهاكانتالتيالضعفحالة،الثالثبيليزر

،مردوكالإلهبأمربنىكيف،النصهذاو!دثنا.العرشبيليزر-تيغلات

واستثناها،نينوىمنالغربالى،الصحراءفيوممبدأمدينةالكبيرةولآلهة

الملكاختصاصمنسوىالواقعفيتكونالمخطوتان،الضرببةدفعمن

الىيقودناذلل!فان،بهذايسمحبيليزر-تيغلاتنرىكناوإذا.نفسه

بيلي--صان-بيل-دوراسمتحملالتيالمدينةهذهبأن،الظن

جماسكنالتي،المد.بدةالاستيطانمناطقاصدىسوىتكنلم،اوزور

أجنبية.بلادمنهجِّرواالذين،لأعداء

ثلاثحلعليهكان،الموقفعلىالسيطرةبايزر-تيغلاتوليستطيع

بمعالميوزنذاتدولة،شوراَبلادمنيخلقأنأرادماإذا،خطيرةمشاكل

هي:المشاكلوهذه

أصبحتالتي،بابلبلادمعجديدةعلاقاتإقامةننالنظريعيدأن-ا

الآراميين.يدفيفريسة

الامبراطوريئيهددالذيوالخطر،الكبيرالمنافسيجبرأن-2

.حدودهوراءالبقاءعلى،اورارتووهو،الشمالفيالآشورية

منوفلسطفى،الشاموبلاد،النهرينبينماشمالبلدانيميدأن-3

.الآشوريالحكملواهتحت،جديد

الثلاثالأمووهذهكلفي،الملكهذااتبحهمااللتينوالطريقةالشكلان

.الآشوريالتاريخفيحاكمكبرمنهجعلتا،المعقدة

ضد،حديدمنوملكيتهابابلبلادتنظيمإعادةوهي،ولى111فالمهمة

العرشلاعتلالهلأولىالسنةففي.مرحلتينعلىبيليزر-تيفلاتضقها
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فيبدأولذلك،المشاكلهذهأبسطالبابليةالقضيةفيرأى،.مق745عام

الكلدانيينضد،القضيةهذه!لأجلمنبدأهاانيالمحركةكانتلقد.حلها

ولم،البابليةالأراضيااستملاكتالتي،الآراميةالقبائلوبقية،الحقيقيين

يدينكانالذي،نصمار-ناةوالبابليةالملكسمىماضدءو!ةتاكن

.مردوكالإلهلشهرة،عاصمتهأسوارتتجاوزتكدلمالتي،البسيطةبسلطته

إلىوهحرها،أولاالآراميةالقبائل،بيليزر-تيغلاتاخضعوهكذا

،بأذىالكبيرةالمقدسةالم!دنبدءذ-يباديءيمسلمبينما،أخرىمناطق

وترك،وبورسيباوكوتا،بابلالةاَبتحيةاكنةىلقد،العكسعلىبل

بيليزر-تيغلاتلادراكوذلك،،ابلبلاديحكمالأمربادىءنضار-نابو

51قويركزأنيجبالتي،الأخرىالمشاكل-لوضرورةْالواضح.صعوبة

لحلها.

الاسلوببل،ذاتهحدفيجد-دأشيئأبابلبلادساكانتهجيريكنلم

وسار،لأمورصلفي،الئالثبيليزر-تيغلاتاتبعهمااللذين،والعزم

جديد.منالقديمالأدنىالثرقعالمتنظيماعادةفيعليهما

الادنى،الشرقعالمكئيايأخرىالمشاكللحل،بيليزر-تينلاتانصرف

دعائمأسمسأنبمد،حكمهأواخرفيالا،بابلبلادالىثانيةيمدولم

اصذيالوقتوفي،الأدنىال!ثرقفيالآشوريةللامبراطوريةالحالميةالسلطة

لهايرثىحالةفيبابلبلادوأصبحت،.مق4*عامنممار-نابوفيهمات

وبعد.فيهاالحقيقيونالمتسلطونهمكلدانشيوخكانلقد.الفوضىمن

وقبل،عواصمهمسكانوهجر،علي!بيليزر-تيغلاتتفلبمجددأقتالهم

البحربلادفي.لاكين-بيتزعيمتناأد-أبال-مردوكوطاعةخضوع

لملكيةكرمزمردوكيديليقبل،بابلبلادالىثانيةعادثم،الجنوبية

سلفاهصنعكماالملكهذايغملولم.بابلبلادعلىةيليزر-تيغلات

منجعلااللذان،الأولنينورتا-وتوكولتي،الاولبيليزر-تيغلات
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بابل،بلادعلىملكأأصبحفي،الآشوريبماالامبراطوريةمنجزءأابلبلاد

منوائطلاقأ.الجميعملككاأيبول"اسمتحتوأكادسومربلادملك

ما،يومأبفادوةتكنلمأشوربلادان،الواقعيةإيليزر-تيغلاتنظرة

بابلبلادبسيطرةضمنأوتشهدتمترفكانتلأنها،بابلبلادتحكمأن

للمئسكلةكحلالملكهذارأى،والثقافيةالدينيةالناحيةمنعليها

الدولتين،كلابينالمساواةقدمعلىالعلاقاتاقامة،البابلية-الآشورية

لم.الآشوريالملكبشخصيةوالبابلياقيشوريالعرشينبدمجوذلك

بابلبلادضدالثانيةوحملته،الأولىحملتهبينلمالوقتذلكيمضييكد

عالميةقوةالأدنىالشرقمنالملكهذاجملقدكانضنى،والكلدانيين

الآشوريين.بقيادة

بادىءييليزر-تيغلاتيصطدمفلبم،،اورارتو،بيتملقفيمااأم

علىالمعركبماارضحددوإنما،الارمينيةيلأرضعلىمملكتهامع،الأمر

ملكالثانيساردورطفاءأهمفيهاكانالتي،الشامإلإدشمالتراب

زعزعةكذلكيعني،الحلفاءهؤلاءضدقاضيةضربةتسديدان.اورارتو

منكلساردورجانبالىوقفلقد.كااورارتو،والحالميالمركز

ني./ولشبتكاالأغوزيايلو-ماتي"و،كاميليتينيكاوكوئوخ"

بنالفاصلةالمعركة،ق.م743عامالفراتمنالغربيالشطعلىكوثّوخ

بصموبةكا،الايستطعلمالذي،ساردوروإ!ن،الثالثبيليزر-تيغلات

في،الصارعكليهضربحيث،بلادهالىومتقهقرأمرتدأبحياتهالنجاة

.ييليزر-تيغلاتقبلمن(وانبحيرةعلىاكاليتوبر)تومشباعاصمته

اورارتو،عظمةانالا،،بيليزر-لتيغلاتيستسلملمساودورأنمنوبالرغم

.مثيقعام،ارمينيافيمهمتهبيليزر-تيغلاتينهـيأنوقبل.تحطمتقد

توجه،جديدمنلآنتنظيمهاأعيدالتي،أويوبالمقاطمةعاصمةببناء

الشامبلادوحدةاعادةوهي،الثالثةمهمتهلإنجاز،بيليزر-تيغلات

ساردورصرعقدبيليزر-تيغلاتأنفبالرغم.الامبراطوريةمعوفلسطين
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،بيليزر-تيغلاتمقاومةفيبحنادالمحليون،مراءاستمرفقد"،هناك

الآن)،حتين"و،حلبمنالشمالالى؟ارباد"مدينةخاصةوبصورة

،أخرىعديدةومقاطمات،-زيندشيرلي-شمأل"أودييا،و،العمق

العملمنسنواتثلاثوبعدولكن.المتوسطالأبيضالبحرساكلعلى

.بيليزر-تيغلاتلىتابعة،ففسهاالشامبلاداماراتجميعوج!دت،المضني

،.مق724عامفيفلسطيناوسامار،دمشقمنكلالنهايةفياض!عتكما

ءبوالاعترفبينما،اَشوويةكامقاطعةاصائيل"شمالأصميحوبهذا

دمشق،الىيحضرأنيهودامنكاضطرلق!د.((اسامار"علىمحلي

جميعلهالمجربةأصفركما.بيليزر-تيغلاتلوالولاءالطاعةمق!دط

تيغلات-قاتللقدنمم.وفلسطينالشامبلادجنوبفي،الصفارْلأمراء

القيامالعربيةالقبائللإحدىالختامفيعدثم،الصحراءعربمع.ييليزر

مصر.معالحدودحراسةبدور

ضلى،والمدروسةالمنظمةالمراصطريقةبيليزر-تيفلاتاتبعوكما

وسياستهيتملقفيما،الاسلوبنفسأيضأاستخدم،الس!كريالصعيد

الشعبكانولما.الأدنىالشرققطتالتي،البئ!ربةالعناصرمعا!رقية

أقطاركافةاستحمار،هذهوالحالةيستطيعلافانهءالحددضعيفلآثووي

سياسة،وضوحبكل،بيديزر-تيغلاتسدئهفقدولذا.الادنىالشرق

التيبالأرضتربطهمالتي،القوميةوالإوأصرالشحوبوجودتحطيم

اراضالىأوطانهممنالشموبتهبمسياسةباتباعهوذلد،عليهِايميضون

بنمبتالصعيداهذاعلىقاملقد.خرين6بسكانواستبدالها،أخرى

علىوصوجمذا.الحنوبالىالشمالومنالفربالىالشرقمن،كبر

وأ،أورارتيونأو،بابليونبأفميشسرواالا،ألادنىسنهانْالشرق

التي،الهدنىالشرقامبراطوريةكمواطنيبل،ا!راطيليونأو،فينيقي!ونا

هنهيسودأنوجبكما.لآشور-شمنحفنةيدفيقيادقازمامبهان

وكان.لآراميةهيالسائدةلغتهاكانت،محينةضاهـ4سصدةالمجموعة
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جديدة،ملكيةمدنبتأسيسوثقوى،الوحدةهذهتدعمأنإلابدلا

ولاةاشرافتحتمتحدةإدارةوباقامة،اَشوريةوتقاليدبحاداتتصطبغ

الذين،المحليينالامراءمحليحلواأن،الإمكانبقدرلهمخطط،معينين

بيليزو-تيغلاتانويبلركما.فق!اليمينقسمرابطة،بالملكتربطهمكانت

لإدارتا.بتحسينهللسابقبالنسبةالآشوريةالمقاطعاتادارةقوىقد

دامالذي،حكمهأثتا.،الثالثبيليزر-تيفلاتاستطاعوهكذا

بغضاكتسبت،شاملةسياسيةعضويةمنظمةخلق،عاماعشرثمانيةفقط

البشرية،العناصرلجميعوتوحيدهاالخاءربمزيجها،عمرهاعنالنظر

ايأدنى.الشرقلتاريخالمقبلالتطورفيكبيرةأهمية

الخهسىنلا-نضار

علىيبرهنوأنإلا،تيغلات-بيليزرالثالثشيدهالديللصرحبدلاكان

يلاَشوريةالداخليةالسياسةصعيدعلى،بانيهوفاةبحد،الهزاتامامصموده

-بيليزرتيغلالتوالدَهنضار-زلماخلفلقد.عامةالأدنىالشرقوسياسة

مثلوالهتمامانممار-ازلمحملوبذلك،بابلشورواَكملكمباشرةالثالث

الملكيةالقائمةتذكرهحيث،اَشورفيلقبهشيختلفلقبا،بابليكحاكم

.اولولاياسمتحتالبابلية

،الالمحرعتساحةالىالحكملاستلامهالثانيةالسنةخلالحىبهنوديولقد

عمليفصميأناضطرولهذا.وفلطينالثامبلادفيشغبحوادثاثر

دطئمتثبيتاطدةسبيلفي،(722-724)متماقبةسنواتلثلاثقوته

اتفقتأذحثاذ.والدهعهدفيكانتكما،النربفيالآشوريةالسلطة

كانالذي،،كزةاميرمثلَهنهوْ،المغارفلسطينامراءمنكبيرعدداهداف

يلاالمامرائي،احوزيابنبعالأميرالتاو،)ثالثا-بيليزرتيغلاتامامهربقد

الميئاء،وسيميراودمشقاربادوكذلك،حماة-فيبالامارةالطامميناحدوممهما
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بعض!امتنعوهكذا.مصرمساعدةإئتظرتحالفالجميعف!ضم.البحري

لرغمفبا.يةالآشوريئالامبراطورعننفصالالاالآخربعضهمواراد،الجزبة)دفععن

النظر،لهايرقلمفانه،المحتضرةالدولةوضعفيوقتئذمصروجودمن

قدرولو.لهاتابعههذهتبقىوأن،فلسطينبجنوباَشررتتمرفكيف

تنظيماعادةتكيدبكللاستطاح،الحياةعلىقيديبقىأن؟نضار-زلما"ل

لم،نصمار-زلمالحياةنهايةوضعان.الآشوريالمفهوم!سبالشامبلاد

كادتعندماوذلك،شوراَبلادداخلمننماوا،الخارجمناعداءيدعلىيأت

يكنلموبذا.مهمتهامنالانتهاء0علىتشرفأنالشامبلادعلىالحملة

الطبقةداخلوقياديحزإيتغييرالىكدافعنعم،انتقاليةكمرحلةالاحكمه

الحاكمة.اللآشورية

الثثيزارجون

ومنسامار"ااضنلاللنفسهسجلالذي،الجديدالملكيكونأنيمكن

جيشقواداحدهو،للاصائيليةمع!لآخرعلىوالقضاء،سكاثهاتهجيرثم

إرزلثهارادبانه،عنوةالعرشتبوؤهالجديدالملكهذايعلل.نضار-زلما

منكلبهالحقهالذيالظلملذلكنتيجة،اَشورالآلهةلاميرالانتقام

كانتالتيالامتيازاتلتلكبسحبهما؟نمئار-زلما"و"بيليزر-تيغلات"

كاناذاما،الجزمنستطيعلافاننارأيناوكما.اَشورمدينةبهاتتمتع

تنجأنهأو،الماللرأسالدولةمل!كيةمشكلةفييتجسمالاجراءلهذاالدافع

ومن.!الكهنوتضدالجيش)الحزبيالنزاحأو،الاجتماعميةالسياسةعن

نأاستطاعالذي،الرجلذلكهوالجديدالملثهيكونأنيجب،أخرىناحية

استطاعحيث،للحكماستلامهشرعيةليدعم،اسمياعائليانسبالنفسهيخلق

الثانيزارحون،الحقيقيالملكأيشاروكيننفسهتسميةأيضابذلك

معوثيقاارتباطاارتبط-،محينصبومصالحرغباتيمثلالذي،الآشوري

وكهنتها.إلههاومعشور1القديمةالناصمة
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يأيظهرلافانه،الداخليالآشوريالحزبيالتغيرذلكعنالنظروبغض

بيليزر-تيغلات"بينما،الهامةالخارجيةالسياسيةالمشاكلفيإختلاف

الآشوريةللسلطةالحقيقيللمؤسسلايمكنوقد."نياكا"و"زارجونالثالث

الثاني،زارجونمنكفاءةاكثر،لهخليفةيجادا،الخبارلهقدرلو،الحالمية

حياةتكنلماذ.خلَّفهالذيالصرحبناءفياعمالهمتاةصة،1"ءانهكانالذممب

اجلمنالقتالساحاتفيالنهايةويبهاضحىالتنيأجدداالملكهذا

الثالث.بيليزر-تيغلاتلحياةتكرارسوى،الامبراطورية

كانتالتيتلكنفسبقيتفقد،زارجونعاتقعلىالملقاةالمهاماما

ذلك.قبل

البابلية.والملكيةلمبابلبلادفيالآراميةالدويلاتفهناك-1

الشرقية.-اليةوالشهالشماليةوالشعوبتواورار-2

فيفقطتنحصركانتزارجونمهمةانالا.وفلسطينالشامةكد-3

.بناءهبيليزر-تيغلاتعلىوجببماالاضنةارو

يختلفوقتئذاوجدناه،القديمالأدنىللشرقالعامالوضعا)ىنظرناواذا

الجديدالضغطبذلكيحسبدأالمرءلأن،سابقاعليهكانعما،الشيءبحض

الاناضولبلإدمنوكذلك،الشمالمنالآتيةالغربيةالهنديةالقبائللتلك

الكبار،قذزارجوناعداءاحدانالآننرىولهذا.سواءصدءلمىوالقوقاز

للمرء!ليسالذي،؟(ميتا"المسجى(الموشيينأو)الموشكيبنملكبحاء

اليونائيينعند!ثكلتالتي،التاربخيةاكخصيةتلكسوى،فيهيرىأن

هذاكانوقد.ميداسالفر-جيالملكلاسطورةالدهـيفةالخطورو،انفسهم

مناما.يلأدنىال!ثرقعلىجديدهجومفيالفريجيينوقائدزعيمالملك

الاَشوريين(كيمار"ايأالكيمريينذلكإلمقافنرى،الشرقيةالثحماليةالجهة

المملكةعلىخاصةوبصورة،ايرانغرب-شمالفيالميديإنعلىيضغطون

هزائم5بهدْالحقواصط،ايماولروساالملك-صنهاقدكانالتي،زارتيةالاو
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منفبالرغم.زارجونوالدهالىؤانحاريبصلهاكتب،جسيمة!موية

اورارتومملكةليماجمذلكئتيجة،الفرصةلهسنحتقدالثانيؤأرحونان

سلطتها،علىنهائياوليقضيحيحةموضوعيةشنروروظلتحت،الضحيفة

الهنديةالشعوبضغطقحتوقحتحتى،طويلاتبقلمشور7بلادأنإلا

التاريخ،فياحياناالغالبهووكما.الشرقي-الشمالمنالقاثمةالغربية

جدارأسساورارتوعلىال!صاراتهتتيجةالوقتبنفسخ!قدؤارصنفان

.اَشوربلادوبحمايتهبظلهعاشتوقائي

به،قامالذيالانقلاببمد،بابلبلادفيمباشرةزارصنوقفوقد

اعداءواعندوانشطاذكىامام،الحكمعلىبموجبهاستولىوالذي

فينقطةابعدفيكلدانيةدولةأقصى،البحربلاداكمحانه،"شرر6بلاد

بيت-منينااد-أبال-مردوكوهوألا،المعربيالخليجعلىالجنوب

عيلامملكحليفهواسطةوة،"زارجون"بالحدوهذاالحقوقد.ياكفى

وذلك،بابلبلادمنينسحبأنإلا،؟زارجون"ليبقولم،نكراءهزيمة

تمثاليديينااد-أبال-مردوكيقبلكيفيرىوأن،مسمىيخراجلالى

يستطعولم.بابلعلىملكابذلكأصبحبانهمنهاشعارا،مرثوك

عاماعثراثنيبعدالا،البابليةيزمةلحلئانيةقواهيكرسأن

الإلهملكيةالىضمهاوإعادة،ايأدنىالشرقعالماقسامباقيغزوربمد

بواسطتهافصل،دجلةمنالشرقإلىصغيرةصلةوبعدوهكذا.شور3

بأبل،مدينةمنالجنوبالىالفراتنهروعبر،وعيلامبابلبلادبيناستر)تيجيا

.الجنوبباتجاهالهربعلىاد"ينا-بالأ-مردوكالطربقةبذهاكرهصث

وتسلم،بابلمدينةلمحمرلق.م907عامفيذلثهكلاثرزارجوناستطاع

منزارجونتمكنالتاليةالسنةوفيمردوكالإلهيدَيْمنالملكية

الواقع،،ياكين-دور"بالمسمىادءَينا-أبال-مردوكمقرتدمير

ملكلقب،نفسهعلىزارجوناطلقولهذا.الكلدانيينمنعمةجنوبنن

بترميمامرافاعطى،للالهةمتحصمىكخادمظ!روبذا،،ا!اد"،-ومرسو"
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انحاءجميعننوطبق،اخرىمقدصةومدن،اوووكننالمقةالبيوت

.لإَشوريالاداريالولاةنظام،الامبراطورية

طوالكبيرةكامشاكلزارجون"لتسيافلم،وكلسطينالشامبلاداما

،الآشوريلكسرالنيرهناكالتقليديةإلمعاولاتقيامحنبالرغمانهالا.حكمه

إلامبراطوويةكيانهددتالتيالكبيرالعصيانيةالعملمِاتكلكتحدثلم

ملكاجتذأب،كاالموشريميتا"استطاعق.م717سنةففي.لآسُورية

مناتنذأنإلازارصنمنكانفما،جافبه.الى!لفراتعلىكركميش

البقيةتلكيشكلونظلواالذينسكانهاوتهجيركركميشلاحتلالسبباذلثه

الثامنحتىألقرنماتزالالحثي،والتيكانتمنحمةالاشنممارالضاريالباقيةمن

.الهيروغليمبالحثيبالخطيح!مىبماوتكتبااللوفية،اللغةقتخدم،ق.م

الحثية،التقاليدبمضعلىالمنطقةهذهحافظتفقد،ذلكالىوبالاضافة

بضعوب01المنطقةنذه،تأرم)2("ومم!تأشرأا("منبالرغم

أخرىمزةالقديصةالظطينييتمدناحدىأملتذلكمنسنوات

الامبراطوريهعنالاتمصاللتحاول،مصبربمساعدةوهي.غسدود

ولقد.كاب1مو"كاوادوم"و،يودا"معذلكننمتحاونة،الآشو!لة

كا!بوكضوريس"مصرفرعوننف!سفيهكانالذيالوقتفي3،هذاصث

بسأعدتهوراهسميا،الارجحعلىذلككانصيث،زارجونإلىالجزبةيقدم

بعدمبقولهاضدقت،إشحياالنبيتنبؤاتانإلا.شابإكاالاثيويالملكضد

حل!بدءذيبادىء،حاولفقدزارجوناما.-المصربةبالمححاعلةالامل!وى

اغتيلذلل!ءَ،فيأنوبحد.عسدودعلىجديداملكانمبربأن،المشكلة

بأحدأيالايونين،بأحدتواستماضوا،السكانقبلمنيدالجدالملكهذا

احتلالإلىمعهااضطرأنالا،زارجونمنكانوما.قبرصقمناليونانيين

.وضارةدعابلاشوريةالتلالرأي:تأشر)ا.(

.وحضارةدمابلاراميةالتأثرأيءثأر.م)2(
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العسكرل!بن.قوادهأحدأي،تورتانيه،أحدب!واسطة،المدينة

مقرهتشييدمنات!نهىقدكان،بابلعلىملكازارجونأصبحوعدما

اليوآوتسمى،زارجونحصنأيء،((شاروكيندور"-المسمىالجديد

نينوكأ.مدينةمنالشرقي-الشمالإلىتقع(حيث،"باد6كورس،ب

الحاكمهذالعظمةحيأتمثالاإلا،الواقعفيالمدينةهذهتُعتبرلا

هذهلخرائبمدينونإننا.مغيرهرةحصينةمدينةتكونانمنالكبير،الَثر

.الآشورياقريخمنالهامةالمرحلةهذهأصداثلنالنقلها،المدينة

طوالتشييدهاستفرقصرحلبناءكناج.الواقعفيالمقرهذاويعتبر

الحينذلكالأدنىالشرؤتاريخعلىأثرالذيالمقرهذ)،الملكهذاحياة

حدودومن،البصرةخليجعلىتلمونجزيرةخنىقبرصجزيرةمن

الميديين.بلادضىكيليكياومن،القوقازحتى

واضحةليست،زارجونحكممنالأخيرةالسنواتفانثانيةجهةومن

اَسياشرقيىتابالإلىحمتهسوىشيئأنحلملاإذ،لنابالنسبةالممالم

نكراءهزيمةاثرالارجحعلىوذلكالقاسيةالمفجعةالنهايةثمومن،الصغرى

متثدونانناغير.صريحأزارجونسقطمنْوضدَأيننململاانناإلا.له

زانحاريب،ابنهبأنأيضانعلمكما.الوطنترابفيحالكلعلىيدفنلمبأنه

ثور7مناضلعلىالآلهةغضبأسبابعنبحثهفيقصوىجهودابذل

فاننا،وطنهننلأقلعلىبدفنهعليهبخلتقدالاَلهةكانتولما.الكبير

خلالشهرةاكبرالسلااء3اكسبوااصفادارزقتهقدأخرىمنْناحيةنجدها

.الآشوريالتاريخفيااخير-القرن

زلحديب

إثناءبوسعهماكلبذل،الامان-لسلالتهيضمنأنزارجونارادلما

زانحاريب،كان،.قد.كبيرةبمهامالقيامزانحاريبابنهإلىليوكلحياته
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اثنا.عليهوجبحيث،((اميد"علقحاكما،.بلسدوليايزالىلاكانعنا

فقدذلكمنوبالرغم.الاورارتيةالحدودتجاهالامبراطوريةحمايةذلك

الأبمعالابنعلاقةتتصفاْن،الاحيانأغلبفيهوكمالمبدلاكان

يكونوأندلافانهالامرمنيكمتومهما.الحداءصبغةعليهاوتغلبَبالتوتر

زانحاريبانالظنللمرءيجوزلاانهالا.لوالدهتناكرقد.زانحاريب

خارجقتالهأثناء،المفاجىءوالدهموتفيمادورالسبقد

مخلفاتهفينجخدثزانحاريباننرىأخرىناحيةومن.الوطن

حسب-قادتوالي،والدهاقترفهاالتيالمعاصيعن،الكتابية

أنسابه.فيوالدهإسميذكرأندون،المحنرنةوفاتهالى-اعتقاده

الذيالمقروفوراايضاالملكهذاأخلىفقد،وذاكهذاالىوبالاضافة

والتي،بعدالمنتهيةغيرالابنيةأتضايكمللمكما،وسعهقدزارجونكان

رؤيتهائانية.انسانأيإوسعيكونلاخى،اَشورفيبدأهاقدوالدهكمان

البحضوصفهلقد:كحاكميبزانحارحولحكمهافيالآراءاختلفتلقد

كافيةضكيربمبقريةالمقترنةالخياليةالبرامجذوالرجلذلكبانهلمناحيةمن

كيففهم،وصبورمتأنسياسيكرجلاخرىناحيةومن،لتحقيقها

إنههاعنوالاستماضةبابلمدينةتدميروهو،العمرهدفليصلالفرصيتحين

نستقرئهااليزانحاريبفمثخصيةالامريكنومهما.اَشوربالإلهالكبير

الجبارالانسانبشخصيةجداكبيرلحدشبيهةالمصادرخلالمن

القائدينالمضططينهذينلشخصيةشبههامنأكثر،الأولنينورتا-توكوقي

-تيغلات"وهما،الواقعيةالسياسيةالظروفمعالانسجامعلىوالقادرين

قدالمغتصبينهذينانمنفبالرغم.؟الثانيزارجون"و"الثالثبيليزر

بهااتصفتاليالقسوةبتلكالأدنهـ!الثرقممالممخططاتهماصبغيرا

إصاسهمافيالاسلوبهذافيحتىمنقادينكاناانهماإلا،الآشوريةالطريقة

النظرياتالىبالميكزانحاريبطيبةوتميزتكما.منكنهولماوادراكهما

التكنيكية،والتحسيناتالمخترعاتلكافةبحبهالميانالىذلكيظهركما،المادية

-703ب
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هذ.تتمقلمولما.الوسطىالحلولتعرفلاالتيالقسوةالىبالاضافة

إلازاخاريببصصتطعلم،الامورعلىالسيطرةسفيوالسياسةالطبيعة

حياةتأملناواذا.اجلهمناسلافهقاتلقدكانبماالاخنةارو،جمةبصحوبة

خُلدتاواللتينcحياتهفيالهامتينالحادئببناننجد،شوراَكملكبزانحار

مدينةتدميرعلىواقدامه،القدسحصارفيفشلههما،بحدهالحا)مذاكرةفي

الذريع.الفشلمتهماكلفثكلبابل

507عامالمرشزانحاريبفيها.اعتلىالتيالسنةفيضىاندل!تلقد

وبمساعدة،وفلسطينالشامبلادفيالصغارالامراءبينعصياننيرانق.م

قدزانحاريبانفبالرغم.لمساعدتهماخر!أمرةهبإياثيو-مصسيجيش

وأن،وفلسطينالشامبلادمنالأكبرا-لقسنم!دئة،ق.م107عاماصتطاع

لحج،مدينةامامجيشهمخيماتجهيدجهدبمدويقيم،المصريالجيثلىيهزم

الملكمنالجزيةهدايااستقبلانهوبالرغم،القدسمدينةلحصارليغد

مدينتهم،تسليمعلىالقدسسكانإكراهعلىيوفقلمانهإلا،يهودامنحزقيا

المهمة.بهذهللقيامخاصينرصلواسطةالطلبهذاعلىمرارااع!دانهولبى

ضدحلففييصتركألا،الامربادىءحزقياالملكنصحا)تيإشميااما

سوفزانحاريبانمتنبئاحزقياجانبالىأالآنيقفنجده،الآضوريين

وجهها،فيترسا.لرفعولاداخلها،سهمايطلقأو،القدسدخوليستطيعلا"

صائلاوقفالذياما0"-لحصارفا-المدينةهذهضدجدارايتئيولا

الزاحفالجديدالمصريالجيشيكنفلم،القدسعلىزانحاريبهجومدون

المدينة:"!انقذتاواعجوبةممجزة"ذلككانوانما،.المدينةهذهلماعدة

المخيمفيرجل000185علىوقضىيهوهملاكخرجالليلةتمىففي"

!.هامدةجثثاوجدهم،الباكراليومصباحالمرءاستيق!وعندما.الآشوري

ناهوذلكمنالأدهىوالشيء.الوطنالىفوراوعادزانحاريبقامولهذا

عليهاالمحافظةأوفتحايمكنلافلسطينان،الادراكيستطعلمؤانطريب

نفسها.مصربغزوفقطوان!ا،القدسبفتح
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يعودخيالوإقعيب،-ل!زانحارسياسةفثل،فانباهليبلادفيأيضاوكذلك

نلكعلىالسياسيةالوجهةمنالسيطرةتحقيقاستحالةأو،القدرةعدمالى

اصبحتالتي،الطبيعيةغببرالاحلافتلكعلىالتغلبأو،المنهارةايلأوضاع

الكلدانية-القبائلامراءعلاقةان.الآشوريينضدالاعداءةينحتىتجهع

فيوزاد،والطمعالدسعلىمبنيةكانت،الكهوتْالبايليمعالآرامية

سنواتوبعد.يطاقلابثسكلالآشور.إينضدالعيلاميالتحالفحدةذلك

بلادفيالسياسيةالفوضىلهذهحدبوضع،زانحاريبمحاولاتمنعديدة

علىبابل.كوالشوم-نادين-اشورابنهتميينالىالملكهذالجأ،بابل

تلكخلالالمدوايديفيهذاوقع!تى،الطويلالوقتيمضلمانهغير

يب،زانحاريكونأنيمكنوهكذا.صياتهخسرأنفكان،المترديةالاوضاع

عذرا،البابليةللمشكلةضحيةذهبالذي،الاكبرابنهاغتيالفيوجدقد

تكنومهما.أيضامردوكعبادةومعهابابلعلىمائياليقضيمشروعا

خطيئةتبقى،بابلعلىللقضا+"زانحاربب"إ-فىفمتالتي،الحقيقيةالاسباب

فيالاستمرارعدمالبدايةمنذارادانهذلكةللميانماثلةواضحةالملكهذا

كلفيهارأىالتي،والبابليةالآشوريةالمملكتينتاجَيْاتحادفكرةتطبيق

إلمية.الباللمسألةالوحيدالحل"زارجون"و"بيليزر-تيغلات!من

مردوكيديعلىالتباركعنوترفحهالخاطئةالفكرةهذهقادتلقد

زاكير--مردوك"بالمسمىذلك"الحبدابن،بهقامالذيالحصيانالى

ثمومنالقديمأد.ينا"-أبال-مردوكظهورالىيضا2وأدى!كاضوم

فيتربىقدكانالذيابنيبيلالبابليالشخصذلثهانفصالوبالتاليتنصيب

اشورلآشوريالاميرتسميةا)ىالامورهذهجميعقادتوهكذا.شوراَ

يب،،نحار"زابدورهاجميعهادفحتوهذه.ثمموتهومنكحاكم،-شوم-نادين

ليدمر،البابليا!حرشمردوك-موشيزيبالكلدانيالشيخاغتصبأن!صد

الىقادهذلكانحتىنمم.اَشورالىمردوكتمثالوليَنقلبابلمدينة

الامورهذهسببتكما.اَشورالإلهاىامردوكعبادةوطقوستحاليمنقل
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ممابدهاتدميرخلالمنالمقدسةالمدنةعلىالمعنويا)قضاءجميحها

الىالمقدسترابهانجقلوخى،الاصطاعيبالفيضانوغمرهاالرئيسية

الجديدةالسنةرأسعيدبيتوإلى،المربيالخليجفيتلمونجزيرة

فان،الخطواتهذهجميعزانحاريباتخاذمنوبالرغم.اَشورمدينةفي

عوداواصلببأساأشددومابقيمردوكان،الحقيقةمنيغيرلمذلك

نفسه.زانحاريبمن

ون5حَداسار

زانحاريب.حياةمنالاخيرةالسنواتحولاليسيرالنذرسوىنحلملا

زوجتهتأثيرتحتمضطراتمسهوجدقدزانحاريبان،الارجحعلىوتبدو

وجبوهكذا.بحدهللعهدولياحَد:وناسارابنهاليسمي،ناكئاالآرامية

اسارصَد:ونانيبدو.!للمرشكوريثبتسبميتهالاعترافالآخريناخوتهعاى

ولياكانعندماخنى،اَشورفيللبابلبينالصديقالحزبالىمنتسباكان

ولقدهذا.مردوكمحبدفيهابمابابلمدينةبناءلاعادةخطةرسمهوان،للمهد

صمتعارملكيباسمنفسهوتلقيبللمرشاعتلائهصال،ونحَداساراقدم

الآلهةحاكماكورأي)أبلي-موكين-إ-لإني-إتيل-اشور:هو

،مدينةبابل،علىو،ايزان!يلانيبا"تعبيراضافةعلىاقدم،(الابنومنصئَب

إَشور،الإلهوحزبحَدثوناساراخوةيكونأنالممكنومن.اللقبهذا

نحاريبباغنيالزا.مق681عامقامواعنا،الملكهذامخططعلىاطلمواقد

النظريةاما8كلخ!مدينةفينينورتامعبدالارجحعلىكان،مامعبدفي

اسارحَد:ونلان،باطلةفافا،والدهالذيقتلهواسارصَدءُونبأنلمتقولالتي

اخوةانفهو،المرجحالشيءاما.والدهاغيلعندماوطنهخارجغائباكان

لإلههماخلاصهلعدم،با.لمخرب،والدهمعنيصفحوالمحَدثوناسار

.اَشورالمالموحاكمالقومي
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،م.ق068معاءشتافيلكذو،دلتمرا1هذثراستطاعافقد،نرحَدءوسااماا

فيمعركةءلمي!وتغلب،اخوتهجيشمعفاصطدم،لهالمخلصجندهيقودأن

صعقبزحفسيرهثحَدواسارتابعذلكوبعد.مالاتيامنأقرببافاصلة

ولمهذا.المتمرد.إنضدقاسيةمحكمةفيهافمقد،نينوىمدينةبلغحيث

بالاسملْةسها)قبتالتي،ناكِيَّاادتهوامنفقطالمساعدةودْحَداساريتلق

خأصةوبصورة،بليينالبامنالحماسذللثبنفسويصْأأَبل،رْاكوتوالآشوري

.ومنبابلد9بافيالآخرينالكهنةجميعاليهمانضمالذين،مردوككهنةمن

فيصنوبمحليةمعاركيخوضأن،أيضاحَدسُودْاسارعلىكاناخرىناحية

ارضمغتصبيالآراميينوضد،ينااد-أبال-مردوكأبنضد،بابلبلاد

البدءوبينبينهيحلنمهذاانالا.زانحاريبهجَّرهمالذين،البابلييناولئك

ازانجيلاَ""معبديفيهابما،إاإلمدينةبناءفي-لنيتهاخلاصأفورأ-

فيهااعيدالتيالاءصالكاَلافالاجراءهذايكنلم."اتيميناكي"و

عالميتاريحْيمحنىذواجراءكادْوانما،عديدةلآلهةممابدترميم

المالمبتين.مردوكوشهرةاهميةأخرىمرةفيهكدتأبركبير

الامبراطوريةحَدو:ناسارقادفقد،الخارجيةالسياصةصعيدعلىاما

المحاولةفيإلابهئوفقلم1)ذي،مصربغزوهوذاك،القمةإلىالآشورتة

تلكيتقبل،.أنق.م673عامالآشوريالجيشاضطرأنفبمد.الثانية

تيرهاكا،الاثيوبيالملكيدعلىالممر.بةالحدودعلىبهلحقتآالتي،الهزيمة

المضولةمنسنتينبحدوذلك،النيلأرضعلىثانيةزحفهن3حَدواسارعاد

شو،-بونا-شاالمسمىئدهقااىإالآشوريلجيشاقيادةوكلأحيثايأولى،

ةدونممهضىمدينةوستلمت،تيرهاكانهزموا،النيلواديباخنلالفملافنجح

.نيتوىعلىكغنائمالنيلواديثرواتتدفقتوبذلك.تقريبامقاومة

افاحيةمنالبلادهذهلتنظيم،نحَدواسارلجأ،الاحتلالهذاوبعد

وا)يآ،وعشريناثنينقبلمنتدار،مقاطحة22الىفقسمها!الادارية

واديمنحَدوثناسارعادولما.شورياَحاكممنهمكلجانبالىوضع
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نهرجبالصخورعلىنصبالنفسهأقام،الشامبلادفيمارااَثصورإلىالفلي

النصب.هذاعلىحفرتالتيالكتابةتلكفيمصربغزوهمفتخرأ،امملبا

،أخرىتذكاريةنصبا،الثمامبلادمنالصغيرةالمدنؤيالماكهذاأقامكما

-شوم-شمشي!و"لةإنيبا-اشور"ابنيهمعالماكهـذاكسورةترينا

بحبل،يقودوهو،الملكهذافيهيظهراَخرمنظرعليناوتمرض.(،اوكببن

كالحيوافاتصورامير"بمل"و،"تيرهاكا"الاثيوإيالمالمثهـنكلا

هذهفيلانتصارهالرمزيالتحبيريتحدىلا،المشهدهذاانغير.الاسيرة

فاننا،الأدنىللشرقالقديمالتاريختصفحناولو.الفلواديعاىالحملة

نالدرجة،الملكهذاقوةبلغتهما،الشهرةمنبلغتانسانقوةنجدلا

ذلك.تبلغأنعنعجزتالاكاديزارجونعظمة

في،القديمايأدنىالشرقعالموضعدرسنافلو،أخرىناحيةومن

القوةذروةمنبالرغم،الامبراطوريةهذهلوجدنا،حَد!وناسارعصر

قماربتقد،اَشورالإلهبشهرةالاعداءابهرتوالتي،بلغتهاالتي

الىالأهميةتلك!ع!لمحَد-وناسارانولو.والانهيارالهاويةصافة

وا،المنجمينالشمسإلهكهنةلهصاضاالتيالإلهوحكَمِالتنبؤات

التي،ارلمجلاربةعشتارافاتوعرافوعرلهألفهاالتيَتلكالى

قدواتباعهانهولو.ببعيدةليستالنهايةانشخصيارأىل،تامةوصلتنا

غابتقديكنفلم،بلباوبلادشوراَةكدفيالخاصةسلكتهواقعتفرسوا

م!هاصابالدرجةاَضورسشالىتغلغلاقد،داصليينوانحلالاانشقاقابان

كلاهماوقام،آشوريةوالدتهتعدلمفمثلا:المالكةالعائلةجذورخى

دون،!وقهمردوكالإلهإلىفاعادا،سواءصدءلى-والابنالوالدة-

قادلقد.ممبدهالىفورأالإلههذاتمثالاعادةعلىالاقداممنيتمكناأن

فشليقرالان،بأجمحهالمالمالاَشوريالملكقبلمنبابلمدينةبناءاعادة

بلادعلىمردوكبانتصار،مسبقااعترفقدوانهخاصة،إ4الآشورالسياسة

حَدصوناسارعلىكان.السياسيالشكلبحديتخذلمذلكانولو،شوراَ
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الىليسنظرهيوجهأنعليهكان.المستقبلليمرفبحيداينظرأن

فتححيث،والتقاليدوالعاداتبا)ممنوزالغنيةالهرمةالضميفةمصر

نأعليهكانوانما،وحِكمهاوفنهاا)يدويةصناعتهاالىلشمبهالطريق

منالثرقية-والشيماليةالشماليةالحدودإلىأي،ذلكمنأبحديذهب

الآشورية،المنطقة،هناكمنالغربيةالهنديةالقبائلهددتحيث،الامبراطورية

الخطر،كمنبالذاتوهنا.واحدةدولةلواءتحتنفسهابتوحيدبدأتأو

البحرشمالبلدانفمن.مجاورةأخرىمناطقالىيصدهأنعليهكانالذي

ال!ثرقالىالكيمريينمنجديدةطكئعالدوامعلىقدمتالاسود

الآشورية،اتالخرةمحطمضىفيماكانتالتياورارتواما.الأدنى

الثاني،زارجونمماصرالأولروسا!دفياتخارهامنذ،تملكتحدلم

لماورارتوفانولذا.النازحةالغربيةالهنديةالقبائللصدتكفياليالقوة

وخوالغربنحوالزحفهذافوجهت،زحفهااتجاهعلىالاتؤثر

،الصغرىسيااَاراضيمنكبيرةاقاماالكصبريوناشو!لنوهكذا.الثرق

الكيمرويونيقف،الشرقوالى.الخلفمنالسيكتيينتوغلواعقبهم

البلادعاصمةْكيشاشُوضواحيفيوذلك،الميديينحلفائهممع

بالخطرخّدوناسارنت!حروهنا.الآشوريةللامبراطوريةسةالتاالميدية

الاعداءان3اذاما،الشمسإلهفسألالامبراطوريةكيانيهددالذي

القوةهذهامامبالعجزالشعور3إذ.داخلهاويتوغلونالمديضعلىسيزحفون

السيكيتيينمعالتحالفمحاولتهمنايضالناليتبين،الجديدة

المحاولةبهذهقاملقد.والميد؟!ينالكيمريينضد

فيكزوجةلهبابنةاسبيل!فيضحىحيث،اَحْربسوءسوءالمبدل

بروتوتياسباسمهيرودوتذكرهالذي،السكيتبيرقائد،حَرَم"

يقفمكتوفأن،حَدشونراسااضطروهكذا.(يةالآنتمورفيتواتوَبار=)

مصهبهامنكيشاشومدبنةانقاذسبيلفيخطورةايةيتخذاندون،اليدين

المقاطحةالآشوريةإةالامبرا!لورفقدت،الارجحعلىالوقتهذاوفي.المحزن
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مستقلة.واحدةدولةفيالميديةالقباثلكلفيهاالتحمصتالتي،الميدية

ابنالهواكبرزوجتهوفاةبمد،بالمرضحَدءِوناساراصيبوعندما

في،المرشوراثةقضيةعلىبالأثيردوراتلعبناكيَّاوالدتهاخذت،سنا

،نيهالبا-التئورالشابالأميرناكيَّاأيدتوهكذا.حَد-وناسارموتحال

السماسيةاهدافهفىالدته،وكأهنادلن!اعالمالص!أنالمقدرمنكانالذى
....ء.!ط------حمى....

شمش-وهو،"حَدسوناسار"لالأكبرنيالثاةنالاضدوذلك،الطموحة

ليعلن،.مق672عامحَد:وناساراقامأنحدثوهكذا.اوكين-اشو

بةْاستجا"،للحهدذيالبا-ا!خورولاية،""كبارالدولةلاجتماعفيرسهيا

-اشوراخذلذلكُوتنيجة."نينليلوالإلهاَشورالإلهووكسيةلرغبة

منصبأيشاغرإسندلابحيث،الح!كمفيالملكيثاركالآنمنذبانيبال

يكسبولكي.بذلكالمهدوليرأييؤخذوأنإلا،امرىءلأيالدولةفي

،الخطوةلهذهالملكيالبلاصلفيالمحارضةالأجنحةجانبهالىونحَداسار

شمشسناايلأكبرالثانيابنهينصبأن،ق.م067عامالملكهذااضطر

،الاجراءهذاانإلا.(»بابلعهدولي"ولقبشرفبرتبةاوكين-شوم-

اوكين-شوم-ششحزبيدعلى،الحصيانناراندلاعدونيحللم

.بالقوةاخمدتالتي

المالمي،ألحاكمهذاحولحلكةالظلمةوازدادت،الجواضطربوهكذا

النيل.أرضاحتلالوهو،المالميةشهرتهسبببالزوالمحها!هددأنهلدرجة

فيونحَداسارنصبهمالذين،المقاطماتحكاممنثلاثةقاموعندما

هناكيعدلم،آشوربلادضدباتنفاضةتيرهاكاءنيخوومنهم،النيلوادي

رأسعلىشو-نابو-شاقائدهارسالسوى،مفرمن"حَد!وناسار"و

الجيش،بهذااسارحَدثونلحقولما.الحركةعلىهذهللقضاء،الىمصرجيش

نأدون،مصرارضقدماهتطأأنقبلءق.م966عامزحفهاثناءمات

الشص.إلهيدعلىالمتفائلالسريالتنبؤذلكينفحه
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!!ور-بثيبلا

اماممفتوخاالطريقاصبح،الحالمذهعلىالأمرانتهىأنبمد

،المساعداتكافةنينوىفيبلا!لناكئاجدتهلهقدمتالذي،بانيبال-اصشور

-اكور"رالمحاديةالعناصرانويبدو.قوةمناوتيتمابكلودعمته

صدنهأيةفي،العحيانمحاولةائناءجذورهااشنيصلتقد،"بانيبال

شغبجانبيودون،هدوءبكلح!كمهْنيبالبا-اصشورليبدأ،ونحَدةاسار

شو-نابو-شاحملةاستمرتوهكذا.والقضيةالموضوعجوهرعنيلهيه

الحملةنهمايةوفي.مخططهاحسبخَدوناسارموتبحدمصرعلى

العودةبذكائهاستظاعصيث،نينوىالىاسيرانيخوسيق.4،مصرعلى

وذلكبانيباك،-اميُسورالاَشوريللملككنابعثمينةالى!تفذايا

اطلقالذي،ب!ئائَيتشلابنهأ-عطيتكما.الموتالىيمادأنمنعوضا

أتريبيسولاية،أئَي-شيزيب-نابوهو،شوريا7اسمانفسهعلى

المسمىتيرهاكاخليفةصاؤلالتاليةالسنواتففيالآشوريالملكقبلمن

ناالا،الآشوريننحكممنمصرتحرير،أخرىمرةثّون7-تاكات

فيبانيبال-اصشورواستطاع،1.مق066عامبالفشلباءتالمحاولةهذه

.أَشو!بلادالىمصريتينمسلتينونفَلطيبامدينةتخريب،المناسبةهذه

نابو-)نج!سائَيتمشابنهانفصل،نيخوموتاثر،ذلكمنوجيزةمدةوبمد

.الآشوريالننربذلكمحطمأبانيبال-اصشورعن(أقَي-ضزيب

العسكرية،باقوةبمصرْالاخنفاروانعلىالبرهان،هذافيكانلقد

الآشورية.الامبراطوريةكاهلتثقل،باهظةعسكريةنفقاتعليهيترتبانما

أمراءرب!بانيبال-أشورمحاولةأيضافشلتلقدذلكالىوبالاضافة

كافية.بامكانياتمقترتةغيرنفميةباسحاليببهالمقاطعات

لتغيراوضاعالفارقةالعلامةلمصر،يةالآلثوريةالامبراطورخسارةنتكالقد

لجسمءالطيالتجويفالفبيعيةا؟لنتيجة!د-كانت.الوقتذلكالعالم

للمالم،تماماواضحأالتجويفهذايصبحولم.الاَشوريةالامبراطورية
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،"بانيبال-اءسور"الشقيقينإينالحربمنمفرلاأصبحعندماالا

-امضسوراما.شوراَبلادْكبارتوقحهكما،"اوكين-شوم-شمش"و

قادهاأخرىحروبفيفازكمام!يلأهليةالحربفي.هذهاتنصرفقدبانيبال

.عيلامفيوخاصة،الثامبلادفيقيادتهابامرلقوادهسمحأو،بنفسه

لماَشوربلادأنعلى،القاطعام!لبرالاالحربهذهكانتولقد

يةالامبراطورفيهوقعتالذيالوقتففي.البابليةالمسألةحلعلىقادرةتكن

فيوخاصةالبابليةالحضارةشباكفي،مضىوقتأيمناكثر،الآشورية

،عديدةبمحاولاتأخرىجهةمنالامبراطوريةهذهقامت،ديانتهاشراك

نينورتا-توكولتياستخدمأنمنذوهكذا.وتق!لتنزعم

السياسةفيالتأرجحاستمر،باتلضدالقوةمرة.ولاولالسنينمئاتقبل

لمرحلةاتبعقد،يلأولبيليزر-تيغلاتنجدولذاةبابلبلادتجاهلآشورية

الضعف،منطويلةضبةوبحد.بابلبلادمعالسلمياللقاءسياسة،ما

القوةسياسةعلى،أخرىمرة/ؤ.مالتاسعالقرنفيالكبارالملوكركز

باتحادالتاجينصدمج،الثاكبيليزر-تيغلاتأتىأنالى،بابلضد

شوراَتدعيميمكنلابانه،تقولفكرةمتبضيايبزانحاربعدهواتى.فيدرالي

لقد.مردوكالإلهمنوليس،اَشورالإلهمنقوتهااستمدتإذاإلا،عالميا

هذهانبيد.لمردوكخليفةيكونأن،هذهوالحالةاَشورالإلهعلىوجب

وذلك،اللحظةتلكفيمنهامافصدعاكسالىقادت،الراديكاليةالتبربة

ناكصبَ،لآراميةالمرأةابنحَد:وناسارتسميةعلى،الملكهذااقدمعندما

فيهذاولةخرمحااَنتوكا.مردوكنةدياوطقوسليملتعااومجدد،للعرشيثاور

شوريين،اَعلىاميرين،"مردوك،و"شوراَ،بينالسلطةتقسيم،المضمار

بافظعاتنهتالتي،،اوكين-شوم-شمض"و"بانيبال-اصشور"صا

الشمبين.بينجرتاهيةحرب

بلادعلىمستقلحربملكمايومااوكين-شوم-ضمشيكنلم

،البلادمنالشماليالقسمذلكفقطبابلببلادالمقصودكانولوحتى،إبلى
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ادويلاتقبلمنثداركمانألذي،الخوبيا!ممعنالنظربفضود)ئه

إلؤقتوبنفساخرىناحيةمنكانتالتي،الجنوبفيوالكلدانيةالآرامية

اوجمن-شوم-ثمشكانول.مباشرةالآشوريالملكسيطرةتحت

لذا،بانيبال-اصشوربسلطةوممترفأخلصا4،عاماءشرين4قراةبقيقد

المسببهو،اوك!-شوم-شمشكانإذاماالتاكدالآنالصحب!تفانه

الامبراطوريةانحاءكافةاجتاحالذي،الحاماصصيانانارلاندلاعوالمحرض

هذاكانوقد.اليهالانضمامالىاضطرانهأو،ق.م652عام

يذللأنبانيبال-اصُسورعلىكانبحيث،الخطورةمنالمامالمصيان

قرروعندما.حياتهطوالواجههعمكري-سياسيموقةءاخطرصحاب

جانبهالىوقف،اخيهضدالحربيدخلن،اوكين-شوم-شمش

عموبقيادةالبحربلادخاصةوبصورة،بابلةلإدمنتقريباالجنوبيالقسمكل

-أبال-مردوكتعتبرالذي،شوماتى-بل-وناالمنيدالاَشوريين

،اور،و"اوروك"مثل،الكبيرةالمدنسوىتبقولم.الثانيينااد

!صبحلمأي،بعدتارمهاعدملسببوذلك،للاشور-جمنمخلصة"اريدو،و

جافيالىووقمت.سكانهامنالبسيطالقممالا،وحضارةدمااَراميا

الىانضمكما.الكبيرةالعسكريةالقوةذات،عيلاماوكين-شوم-شمش

كانالذي،الليديكيكازوهو،الغربمنللامبراطوريةمجاورحاجفهذا

الكاريين،منمرتزقةبجنودقليلةسنواتقبل،المصرينجسائَيتث!ساعدقد

كذلك2انحاز،جميعاهؤلاءجانبوالى.الآشوريالحكمضدوالايونيين

بلادصحراءعربالىبالاضافة،وفلسطينالشامإلملأدفيالصغارالامراء

.الشام

الآصورينفناسلوباتنصر،المتواصلةالحربمنسنواتاربعوبمد

رابطةجممتهم،4الاعدامنكبيىطفعلى،الجبارةوقدرتهم،الحربفي

فب،.مق648عامإلاالآثوريونيستطعنمكما.الآشوريةللدولةاليداء

وقد.الاقلعلىسنتيندامحصاربعدوذلك،بابلمدينةتدميروبالتالي
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الصبرخلالجوعاالموتالى،الطويلالحصارهذااثناءبابلمدينةثعزضت

طفاؤهاجماقام،لمماعدتهايائسةمحاولاتبنجاحاملا،،المجديغير

النيرانفيبنفسهاوكين-شوم-شمشقذفلذلكونتيجة.البرب

بانجيال-اءسورقامأن،ذلكواعقب،قصورهالتهتالتي،الضارمة

منوبالرغم.كاندالانوهوجديداسمتحت،بابلعرنتىعلىنفسهبتتويج

يتحاشلمبانيبالاصشورنجد،باولمدينةأصابالذي،الكاسحالتدميرعذا

المقدسةالاماكنمنالكثيربترميمقامبل،الخاصةمردوكمدينةتخريبقق!

البلادفي

وأ،بانيبال-اصُسورقادفقد،بابلبلادخارجالسياسةصعيدعلىاما

حتىوذلثه،عديدةحروبايشنون،الآنالحالعليهاصبحثكماقوادهترك

يندثروناعدائهاكثربانيبال-اصشوررأىلقد.البابليةالحربوبعدقبل

الكيمريين،يدعلىوحياتهعرشهيفقدكيكازفهذا:الآخرتلوالواحد

يسلملاحتى،الانتحارالىإضطر،الكلدانيشوماتي-بل-نابووذاك

كانتالتيعيلاماماءالآشوريينضدضروسحرببعد،الاعداءإلىحيا

منكبيرعددهلكفقد،بانيبال-اصُسورعهدفيالآشوريينمعحربفي

البدءفيصديقاكانالذي،اورتاكوالعيلاهيالملكمات:.لقدامرائها

نكراءهزيمةاثناءمات،مصرعلىالحملةاثناءعنهموانفصل،اَشورلبلاد

الاصب،اخوهالوقتبنفسكانالذي،خليفتهلنجد،ق.م664عام

ضفةعلىنشبتالتي،المعركةفيوصهرهابنهمعشهيدأيسق!مان-تويم

اما.الاَنبحدقواهاتجميعت!نطيعألالحيلاممدرحيث،اولاينهر

بانيبالاكور-نصبهالذي-تاكواوراينالارجحعلى-الثانياومانيكاش

ليخسر،اوكين-شومْ-شمشجانبالىانضمفقد،علي!املاكأشو"زافي

ريتوتاماكاناثورةاثناءبعدهاوهلك،الآشوريينضدفاصلةمعركةبدوره

فاضطر،اندابيكاش،بوجههقامفقد،الاخيرهذااما.نارهااوقدقدالثاني

المسمئ،هناكالآشوريالحاكميدفياسيراصاوقع،البحربلادالىللهربة
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ككثيريناستطاعانهالا.نينوىإلىحيابدورههدافارسله،انجي-بل

لاعتلاءكطامح،نينوىفييحيشوبقي،بانيبال-أشورغضبتجدئة،نجبره

،ضدهقامفيعصيانخنفهاندابيكاشلقيفقدأخرىجهةومن..عيلامعرش

الملكهذامنكانوما.عيلامعرشعلىخلفهقدالثانيلداشاوتَالرى

!بث،بانيبال-اصشورقوادضدخاسرةحرباخاض!وأنالا،الأخير

التاريخيةالمصادركافة،!ائياصمتتوهكذا.وأصهعاصمتهبتدميرائتهت

-اسشوراعداءجميعرؤوسنرىوإرزا.ق.م963عاممنذالميلامية

فيوحيداالآشو!يالملكليبقى،بالفبارخنهاصتوقد،شقيقهحتى،بانيبال

بانيبال-امىُسورباعداءيتملقفينااما.يحاربهمنيجدلا،المحركةساحة

وقصرالترددمنوانطلاقا.هؤلاءمنحطباصنمصيرهميكنفلم،المرب

فقد،لاَنيةالشخصيةمصلحتهمذلكفيتقودهم،سياستمفيالنظر

الىفالضموا،عنهانفصلواثمومن،بانيبال-اصُسورجا؟بالىأولاوقفوا

فنكثواعادواثم،امكنتمالىافاعيدوا،الضيقفيالحفوورجوا،اخيه

لمقابلة،المدربالحسكريالمدوبنزلةليسواهؤلاءكانولما.الحهد

الحملةفصولهااَخر9تكا4مصرحيةقطحةالىأنتهوافقد،بانيبال-اثسور

،جداوثمينةكثيرةبانيبال-اصشورغنائمكانتولقد.ض!مالمسكرية

وعبيد.جمالوهناك،قيمةْتماثيلهناكانتحيث،عيلامغائمشأنشأنها

-اثسورلدىالمرءيثعبر،والاتنصاراتالحروبهذهكافةمنبالرغم

بطولة""!يلةالواقعفيهياني،البطوليةالملكيةان،بانيبال

هذادمفقطليساذ01الإلههذاوجوهربحدتتفقلمانها،أَشورالإله

!دربانهفقطوليس،صافيااَضور.بايحدلمأي،خليطااصبحقدالملك

الدولة،شؤونلقيادةممارستهمناكثر+اخرىاشياءعلى*صبابه.في

الملكيبما،انيضا2نجدبل-عاليةكهنوتيةعلميةبثقافةتمتعانهنعلمإذ-

وكافاالفكرة،ويطبقهابانيبال-امىثوريفهمهاكما،تمكساصبحت

البالجية،بالملكيةارتبطتقدوانما،الصافيةالآشوريةالملكيةتلكتحدلم
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الراجة.هى،البث!رلقيادةالإلهمنالموكلالراعيفكرةفيهاط!تاالعي

أجكمن!برالمناضنل،كأسلافهبانيبال-اس!سبوركانوكذلكْفقد

والشر،الفوضىقوىيصارعالإلهانفكما.الحالمفيئشور2صعنالدفاع

الفوضى،قوىأيضايحارفيالملك،نائبهقامكذلك،وتنظيمهالعالمخلقيومفي

قراءةإلىإلابحاجةلسناذلكاجلومن.اَشورالإلهعلرةهياثي

امرالتي،الفنيةا)رسومذاتيةالحجرالافاريزتلكالىالنوأو،أالفيمةنجاةكنا

فيالخاصبنانهفيأو،نينوىفيزانحاريبجدهفيَقمرواقامتهابئحتها

الانتصاراتاكثرانهوالاكيدالشيءان.أيضانينوىفيالشمالياقصر

الذين،قوادهيدعلىالايحققهالم،لنفسهبانيبال-اصشوريسجلهاالتي

السلمية،بالمنجزاتالقيامعلىالوطنفيعملهاقتصربينما،باتمسهماصزوها

ملكاَخرهويكونأنبالصدفةليستانهاضاْ.والفنْالملميةلى!ثولفات

مكتبةبجمعفأمر،الكليالانهياوإتنبأالذيا!مديملأدنىالشرقتارفينن

الشرقلمالمالفكريالانتاجمنقسطا،علقالاقلالقادمةالاجيالالىأوصلت

نفسه!عنبذاتهيحدثناْهووها،يلأدنى

متقدةونباهة،صاغيةاذنا،الآلهةحيم،مردوكاهدانيلقد"

علياضفىبينما،حكمته،الكونصكاتب،نبواهدانيكما.ل!الاحدود

لقد.النظيرمنقطحةوقوةالرجولةشضية؟نيركال"و؟نينورتا"منكل

الم!وبالكتابةفنكنزعلىواطلعتكما،الحكيم،باادَ"بئتبؤأتاحطت

ضربااالحسابيةالممنياتاغداحلوانني،ولأرضالسفاءبيوقاتفي

وكذلك،التربنيةالصومريةالكتابةذاتالطينيةْالرقمقرأتلقك.وقعممةْ

النصوصافمننيا.فهمها.لصحبالتي،تعقيدها(على)دلالةالمظلمةالاكادية

وبالاضافة،.،..الطوفانعمرقبلماالىتعودالتيئالاجاز،علىالكتابية

بمفاهيمتثعلقاثيلآشوريةالفكرةجانبالىانه،نحلمفانناذلئهالي

افكاوصكثيىائبتمدلم،الحاكممهامحولاخرىفظرإتقامت،اللكية

:للسلامكرسولسوراي
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،الخيرةمنجزاتيالىوسروربابتهاجالكبرىالآلهةنظرتلقد..."

عرشعلىمتربماالسعيدبالحطمصحوباجلست،المهمةاوامرهامعوتمشيا

حفليوأحبواسلطتي،القادةأي،ا)ممبار!وسَّع.خلفنيالذياوا)دا

تسميتيعند،الأربعالحالمجهاتوهلَّلَتفرحتْولقد.اح!ماايدلمةا

عندالاذلاءالمبيد،والاس!لعلىالاًالبحرملوكوارسل.المشيورباسمي

التهاني()رسلالحاكملمقاليداسضلاميبمناسبةليارساوا،مخلفيوالدي

)اصمتم(المتمنطقونوفك،المتمردينالاعداءاسلحةخرست)قد.الافراحو

اصبح،اقواسهم...ونامت،ا)هدوءالىالحادةرماحهمركنتلقد،...

لهم.يستكينلامنوقتاللحرب.إخططونالذيناولئك،ضحةإءالاشرار

انحاءجميعففي.الآخرملكيغتصبانسانأياجيتا،-أوالمدينةفييحدلم

قطع،لوصدهالمسالككلرقمَنْ.مااذىلآخرافانأييسببلم،البلاد

تقترفولمضنى،...الدماء.بسفكلصأيهناك.إحدلم.سليماطولها

هادئة،امينةمناطقالناسسكقلقد...بالقوة(اغتصاب)عمليةأية

مردوكرغبةوحسب...صفاءالنقيكالزيتالأربعالعالمص،اتوجملت

."...عدوأومناف!من!إكلييمدلم

شوم-اوكين،-شمشأخيهعلىاشَور-بانيبالاحرزهالذيالنصركان

ايأولالتعبيرهيالتيالملكيةأنالحقيقةففي.جداسطحياالبابليةوءاى

هذهان.جوهرهاتغيرحتىإلميةالباباظافكارتطحصتقد"الآشور))ضخهية

ذلكمعCاَشورللالهاياولانجنديمنصبصهرعناكاتجةالمتبدلةالملكية

الأخيرالتدبيرلهي،والرخاءالسلاممحهمصطبالآلهةمناإرسلالبابلي

الشعبيةتقاليدهلتوحيد،الستينمئاتمنذالتقليديةالآشوريالشحبهـاءي

شكفيه،لاومما.الشقيقةالقديمةبليةالباللحضارةالةممريةال!قوةءوقيادته

وقادت،الآشوريةالحياةرونأخرىمجالات!بر،تحقظتقدالوحدةهذهان

،ق.موالسابعالثامنالقرنزيالآشوريالشعبمنجزاتخلالمنمالحد

حوىفقداخرىناحيةوصن.عامةالقديمالأدنىالشرقفيحضاريةقمةالى
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نفسهالآشوريالشمب"تئتل،الوقتوبنفى،الآشورية")1(تئهل،

جوهرهفي،طويلوقتمنذهذاشوهدكما،والادبي2الدينيالمطلينص

المالمي.الاَشوريإحكما"لر!د"

الكتابةمصادرمننحرفهاالي،بانيبال-اشُّورشخصيةترةرولم

،المتهور،(نابالساردا"لالخرافيةالشخصيةطعروابطأية،المسمارت4

الدوائرموقةءيكونأنيمكن.الكلاسيكهـيةالمصادرمقنستشغهكحا

السلطةبينب!للرcنيبالدا-اصُسورفيمساعيترىالتييةالعسكريةالآشور

لتزويرالاولالمصدرشكلقد،اَشورالقوميإلههمبحقنجيانة،والحضارة

عندنابالسارداكانمافاذا.الروماني-اليوفانيالعصرفيشخصيته

ذلكأن،منالصحةشيئأهذافيفان،اجنالآشورالحكامخراَ"كنيسياس"

اثنينحكمهدامالذي،الملكهذاان.لهخليفةبدونيبق.لمنيبالبا-الثهور

الصراعمنالسنينمئاتحصيلةكان،قد-ملبناءتاجاَخر،عاماواربمين

منبالرغموذلك،آشورالقوميلإلههالآشوريالشعبشيده،السياسي

تحكمأنالمالمذلكشموبكافةءلمىوجبلقد:الشعباهـتافرادعددةاة

الكونومدبرال!حالمحاكم!يدةبواسطةلا،العسكريةالقوةإالبناءهذافي

مكنتوالتي،تصورهايصعبالتي،الفكريةالقدرةان..آشورالإله

لعددالدينية-السياسيةقيادتهعلىالحفارومندوماالآشوريالشعب

-امىشورشخصيةفيالاَناسثتفذتقد،الكبيرةوالقبائلالشعوبمن

توقفبلايطمطن،الغربيوالهنديالآراميالشمبينكلاان.بانيبال

يكنلم،الشعبينلهذينالنهائيالنصرتمأنوالى.السلطةءلمىلل!حصول

بالوجوداتصفتقليلةسنينسوى،الامبراطوريةهذهعمرفيبقيقد

الآشورية.للامبراطوريةالاسي

.وحضارةدمابالبابليةالتأثرأيتئبل)1(
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الامبراطوريهنهاية

أحدتسميةعلى،وجدههوالدمثلاقدمقد،إنيبال-الئورانيبدو

ولمدة،إلحرشاعتلىموتهفبحد.الحرشعلىلهخاية"،سنا"ابنا!صغار

بعرشهيدينالذي،ايلاني-ايتيل-ايثموراسحهملك،ؤقطسنينخبهس

كلوعلى.)يشير-شوم-نْزالجيشقائدلهقدمهاالتيللماعدة

حينفي،كهديةواسعةْأراضعلى،الملكمنالقائدهذاحصلفقد،حال

فيهاسثطاعا)ذيالوقتوفي.(نمرود)كلخحص:4فييقيمالملكنجد

كلدابني،جيشقائدنجد،بابلبلادبجنوبنافيخىالاحتةاظ،اإلمكهذا

يودْالميديتحوللكوكذ،بلباينةْفيمدلنفسطالسلطةينتزعلاصَّاربو-بوناهو

تملَنايلاني-ايتيل-الخ!ورانغير.4إالآشورانمطقةعلىللهجومالآن

اورتيس.قائدهمْفرافيهاقتل،نكراءهزيهةتهمالحقحيث،صدهممن

علىملكانفسهتنصيبايشير-شوم-زِنْحاول،ق.م062عاموفي

"بانيبال-الئور"وثانإنايدعلى،قصيرةمدةبمدعزلا؟4الا،الحرش

.اشكون-شار-زِتْهو

معصراعهفيمحظوط،الأمربادىءاشكون-شار-زِنْكاناقد

غزوالملكهـتااستطاححيث،سواءحدعلىوالميد.إ!ن،الآرامبينمنكل

له،هدْاخصارإثرم!كياكسارسالمسمىتيساورافْرةخليةدوطرْيبار،زإخةمد

سكيتي.جيث!بمساعدةوذلك،نينوىفيكياكسارسربحهامحركةبعد

ذاتكلفوراتشكلت،اَثورقوةميهضعمْتالدْيالوقتففي

قبلاكانواالذيناولئكفيلهااصدقاءاَشرروجدتلقد.معيتةا!مصا

دوماقاومواالذن،الغربيةايرانقبائلاحدى،فالميتريون.اعدائهاالد

،المحتضرة4الامبراطوربجانبالى،كالسكيتيينالآنانض!واثأَشور

وكذلك.الزاحفينللميديينالمتزايدةالقوةمنالخوفذلكالىيدفمهم

!ورةواعية،اشكون-شار-ؤِنْصانبالىوقفتفقد،مصر
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المتملىنالحالمعنبالدفاعواجبهافيالمشتركةالمصلحةتدفعها،الموذف

القديم.

وفق،اَشوربلادعلىالأولهجومهفشلصد،كياكارسسارلقد

بذلكواصبحت،السكيتيينق.م616عامقهرإذ،منتظممنسق9رنامج

يجتذبكيف،ذلكاثناءعرفكما.اَشوربلادضدطليقةحرةيده

فيهكياكسارستغلبالذي،الوقتوفينفس.جانبهالىإولاصَّار-بونا

والدولالآشوريينعلىاحرزنصراقدبولاصَّار،-نابوكانالسكيتيين،على

-شورياَجيشامامالصموديستطعلم.ولكنهالفراتاواسطفيالاَرامية

مدينةصارعنللتراجع،التاليةالسنةفياضطرأنهحتى،جديدمصري

يأ،ذلكوبعد.نجاحأيالىيتوصلأندون،بدأهقدكانالذي،شوراَ

.القتالمسرحعلىثانيةمرةفظهر،ةولاصَّار-نابوعاد،.مق614عام

ينتيمداخنلوا،قدنيولميداننكاأبمد،سركسامعكياةحلفهدمما!داوهكذ

يةالامبراطورلتزول،قصيروقتسوىيبقلماوةت،ثور"اَ"و"بيزوتر،

مناوشاتسوى613عامتحدثلمفبينما.الوجودمننهائياالآشورية

الثالث،الكاسحالهجوماثر،612عامنينوىمدينةسقطت،الاهميةضعيفة

-زِنْالملكحرق،انماسبةهذهوفي.والكا!انيينالميديينايديفي

هذهمرتدلقد.الخاصقصرهفياقربائهمعنفسهاوشكين-شوم

لملدرجة،شاملةجذريةإصورة،كلخالقديمةالملكيةالمدينةومعها،المد!نة

محاولةاَخراما.وصفهاأوموقعهاتذكراللاضةالاجيالمعهاتستطيع

،المشهووبالاسمنفسهلقب،شورياَاميريدعلىكانتفقد،الموقفلائقاذ

الآشورية،حرءانمدينةفيدولةتأسيسحاولحيث،اوبليط-اكور

،للانسحاباضطرانهغير.خاصةاستثنائيةبامتيازاتتتمتعكانتالتي

الامبراطو.ريةتلفطأنالا،اذايبقفلم.والكلدانيينالمي!يين،ضف!قحت

لألف،مسؤولةبقيتالنيالقوةهذه،لأخيرالنفسالمحتضرةالآشورية

.اَشووإسلحةكلتربذا.الوقتلذلئها!انمنظامعن،مضتطم
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ملامبراطو!بة!ضاريةالمنجزات-ب

العالمية+شورية

درجة،والمسكريالسياسيالصميدينعلى،الآشوريةالانجازاتبلغت

النظريغضأنالى،الاحيانمنكثيرفيممهاالمرءقادت،الشهرةمنعظيمة

وأ،ىالأدنالشرقلمنطتهةالحضاريالابداحفي،الشمبرزا5فيبعن

الانجازاتمنالنصيبهذايقد*رلاأنالى،الأقلعلىبالباحثدفعانه

يمكنلاالذي،الآشوريةالحضارةفيوالكثيرالكئيرفهنالك.الحضارية

السومرية-مثل،زمناالاقدمالحضاراتعن،فصلهقلبل،تمييزهللمرء

ناحيةومن.الحضارةهذهمنكبيراقسماشكللانه،والبابلية،دية15الا

الحضارةعنميزتها،خاصةصفاتعلىالحضارةهذهتحو؟،،اخرى

-الآشوريالتضادبينالمقارنةالمرءحاولماواذا.البابلية-بئادومبر

المرءعلىفان،أخرىجهةمنالروماني-اليونانيوبين،جهةمنالبابلي

بلادبينوصلتالتي،والدينيةاللغويةإطةالراهوواحداشيئأينسىألا

الشعبينيينوصلتالتيتلكمناقوىكانتوالتي،واَشوربابل

الكلاسيكيين.

اما.وضوحلكلاصلهمافييختلفانالكلاسيكيانالشمبانكانِ

يلي:كماالامرفنجد،والآشوريالبابلي-،الأدنىالشرقلشمبيبالنسبة

الغنيد،!ربسكان،لديناالمحروفةالمناصرفيهشكلتالذيالوقتففي

والاَراميين،،والكاشيين،الغربيينوالساميين،والاكَاديين،والسومريين

تلحضارةمؤسسيبقايا،الآشوريالشعبفيتلاقت،البابليالمجتمع

ورواسب،السومريينقبلمن!حكتالتيالشحوبوبقايا،وسامراءحلف

ذلد،كلالىوبالاضافة،الميتانية-الحوريةالحاكمةوالطبقة،الاثادية
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لقد.متجانسةوحدةلتشكلكلهاتكقت،"متتأر"التيالشحوب

خلالالصمود،والآشوريينالبالليينمنكلعند،الاكَاديةاللغةاستطاعت

فيالاختلافاتإمضعنالنظربعْض،والعرقيةالسياسيةْالتقلباتتلك

تقتصرلم،والآشوريينالبابليينبينالفروقهذهانيد.اإحليةاللهجات

الاجتماعية.النواحي،الدرجةوبنفس،أيضاتشملبل،مالدعلىفق!

الثانيةالألفمنذ،الجنوبفيالمجتمعيشكلون،والاكهنةالتجاركانفبينما

،الحورإ4منتحريرهامسذ،الآشوريةالدولةرأسعلىنجد،م.ق

انهم.الاقطاعيينالاشرافاولئكمنوالموظفينالعسكريينالفباح!

القرونفيأي،بعدفيماضمالذي،الآشوريالمجتمعركائزيشكلون

اصىمنالكبيرةالعبيداعدادعنالنظربفض،م.قالأولىللالفا!اولى

الفكريهالمهنوذويالحرةالمهناصحابهما،اَخرينعبهادين،الحدوبلاد

،الأ-"بةالمجموعةفمن.أخرىجهةمنالمعدمينوالناس!جهةمن

أيضا.الشرطةالارجحعلىومعهالنظاميالآشورفيالجيشتا!يدبكلتألف

!ب

اوجا)ىتحود،شوريةآقوانينمجموعة،الشديدوللأسف،يصلنالم

والبابلي.الآشوريالمجتمعين!بنالخلافلناتبرز،العالميةالامبراطوريةعصر

.قرونلعدةالآشوريةالملكيةمفهومتطورمراحلتتبعنستطيعوبالمقابل

بقة،الساالصفحاتعلىتحدثنااقد.البابليةمعالمقارنةنقافىافضلهيوهذه

قدانهفوجدنا،ملكيتهامفهومعن،السياسياَشوربلادلتطوربحثناعند

معالكهنةامارةصفاتأي،سومرياصلذاتصفات،فيهانصهرت

كلارادماك،العالمحكمفيالاكاديةالفكرةأي،المطلقالحاكمصفات

.اَشورفيالأولْنطبيقهاحدد-وشمشي،الآشوريزارجونمن

الح!ديثة،الآشورية4الملكبفيتعيشامالحاح!مفكرةذلكبعدواستمرت

،الحوريالفزونتيجةكبيراتغيراالملكيةهذهشهدتأنبعدايضأوحتى

الاعمالالى،الفكرةهذهقادتولذا.حتمياجتماعيتطورمنبهاقترنوما
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.،الثانيزارجون"ولم"الثالثيليزر-نيغلات"منكل،بهاقامالتي

فيمرارا!سركماليس،يلأرجحعلىفايامر،اَشورللالهبالنسبةاما

قد،اَشورلمدينهالمحمىاالإلهاي،للاَشوريينالقوميالإلهانمن،السابق

وموجهكخالق،"مردوك"معوبالتالي،إلئلمعالماواةقدمعلىوضع

بل.كبيرسياسيلصرحعاصمةاصبحتقد،اَشورمدينةلأن،للعالم

الآشوريالشعببمنجزاتنسبياويحيطيةهمأن4أرادماإذا،للرءيمكن

نظرفةحديديةبارادةاتباعهامدىالهااَشورالإلهفييرىأن،الصغير

فيالقتالان،بالاعتقادوزودهم،للحالمحكمةسبيلفيللنضالمندفعة

والنظاماَلحقاجلمنالنضال،الوقتبنفسهوانما،اَشورالإلهسبيل

هذافمن.بهالكمفرتعنيانما،الإلههذاضدالمقاومةوان،الدالمفي

عهدفيالملكيةوصلتهالذي،الشكلاصلانطلق،اَشورالإلهإالاعتقاد

الملكيةعلبيحةعنيختلفوالذيق.مالأولىللالفالعالمةالامبراطورية

الآشورفي،بالملك-شوراَ-ةللامبراطور!اكبرالإأ"إقةءاان.البابلية

عندهوكما،الإلهنائبالآشوريالملكيكنامإذ.خاصنوع!نلهي

كما،الاكَاد-!نالعالميينكالحكامإلهايصبحولم،السومري"لوعال"ال

انتيالكتاباتفيويُذكر.الإلهجيشوقائدالأولالكاهنفقطليسانه

والآلهةاَشورالإلهمنأمرالعسكربةالحملاتيقودالملكان،وعتهنا

عنتقريرا،بذلكالملكيقدمكما،اللاهوتيالمجمعفيالأخرىالكبار

ب"رسائلتُسمىحيمث،الإلهالىيوجههارسائلش!لعلى،البطوليةاعماله

محاولتنافي،الاعتباربحينأخْذهعلينا،اَخرامصدراهناكانالا0"الإله

قمته،اوجوصلالذي،التصويريالفنانه،الآشوريةالملكيةجوهرف!

.الكبيرةالآشوريينالاملقصورالزيينيةالحجريةالافاريزتلكفي

هذافيتحتبروالتي،الافاريزهذهعلىحُفرتالتيالصورمواضيعتدور

ثمارحولرئيشةإصورة،القديمايمادنىالثمرقمنجزاتأعظمالمجال

وأالملكقبلمندينيبابتهاجتقدسالتي،رةالمحوالمقدسةللشجرة
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املكاويأخذ.(.4رقمصورةانظر)مجنحجنيمنأوالأضاحيكهنة

المجنح،الشمسصقيالشجرةفوقنرىماوكثيرأ،الشجرةمكاناحيانا

الشجرةدمجيمثل.نفسهاَشورالإلهمعالا،رةطهللمرءيمكنلاالذي

شاهدناهلمامث!ابها،شمسالهمعنباتلإلهتوحيدا،كشحارالشمسمع

فَلكي.وإله،أرضيإله،كذلكفيهتوحدالذي،قبلامردوكعند

،ق.موالساببمالثامنالقرنالىتحودالتيالنموصخلالمننعلماننا

،ويذهبالسنةرأسعيدفي،كمردوكالمصاعبنفسيعاني،شوراَالإلهبأن

الفوضى،قوىضدالقتالنفسويخوض،السفليالحالمالىالطريقنفس

فقدوبذا.مردوكشأنذلككلفيشأنهلمجديدمنبمثهبانتصاريبتهجكي

معوحدةيشكلمالحدأصبحاَشورالإلهانالدولةسياسةاوضحت

،الملتوييقالطرهذايسلكلم،البسيطالآشوريالشعبانولو،مردوك

بالنسبةاما.مباشرةمردوكالإلهوقدسفحبدقامبل،مردوكالى

وإله،أرضينباتإلهالاْ،اَشوريكنفلمالدولةعندالدينيةللطقوس

استحيضماواذا.سنةكلالكونلتنظيمالمجدد،الوقتبنفسشمس

بادىءقدسالذي،افباتلإلهالقد.إمإلرمز،الشجرةصورةعن

نتذكر،أنعلينا،الملكبرسم،تموزوصرالسومرييننحدالأمر

اَشواِ،بلادفيإذأالملكيكنفلم،أيضاملكاكان،تحوزبأن

اعمالهتصبح،لذلكونتيجة،لهنائباكانوانما،للالهرسولا!

وصنفكانماإذا،الصدفةقبيلمنليسانه.الإلهلتصرفاترمزا

أشاركما،خمالو)يمنبالقربدارتالتي،للمعركةزانحاريب

،وضوحبكل،الادجةالقطعةهذهفيللقارىءتذكيرأ،لذل!كالبحض

القديمبالوصف،البليغالشعريواسلوبها،اللفظيةثروتهاوبواسطة

علىزد.تياماتوبين(إلِّيل-مردوك)اَشوربينللصراعالممروف

زانحاريبامرالتي،التصويريةللتزييناتتفصيليأوصفألديناأنه،ذلك

المجديدةالسنةممبدابوابتلبسكانت،برونزيةلوحاتعلىبعفرها
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متلبسألوحدهأوثمور6الإلهبصحبةالملكيخرجهنا:اَشورمدينةفي

.تياماتلقتالهطر!هفي،صبيةعربةممتطيسا،الإلهشخصية

الملوكدونهاألي،التقاريرتلكالىئنظرالاجب،الوأقعفي

والتي،أيضاهؤلاءظفهماالتىالمحماسيةوالكتابات،لآشوريون

إفتخار.ئقاريرعنعتارةانهاعلى،خاصاَثوريادبللبابليهّبالنسبههي

.والانتصاراتالبطوليةالاعمالتشرح،طنانةإمملماتص!يغت،فقط

،اَشوروسلطةقوةتمجد،دينيةشبهنصوصا،الوقتبنفستشكلانها

صورةانهاعلىاليهائنظرأنيمكنكما.الملكبأعمالرمزياخققتالتي

فيترتبطولهذا.العالمخلقعندالكبيرالإاليللفضاهتقريبيةمصفرة

الشمسقرصتحتالمقدسةالشجرةحولتدورالتيالفاكرة،أيضأالفن

الملكبينالقتالبمشاهدأي،والصيدللمحاركالتصويريةبالمناظرالمجنح

هناكوليس.والظلامانمْوضىتوىوبين،للنظامكممثلالإلهنائب

القتالومشاهدالمقدسةالضجرةبينماالصلةهذهأن،شكمن

،السومريالعصرةجرالىيعود،قديمتقليدالىتشيرالتي،التصويرية

المؤكدومن.الآشوريينالىالميتانيون-الحوريونمالحد"نظهاقد

،اَشووبلادفيفنيأتطورتقدالافكارمنالمجموعةمذهأن،أيضأ

الصالمية.زارجونامبراطوريةعصرفيوخاصةباليىناز-اصشورصدمنذ

دور"و،Vكلخْ"مدينةفيالكبيرةالقصورتلكفيفنيأتطورتلقد

القديم.الأدنىالشرقفندرةأصبحتخنى/،نينوى،و!كاشاروكين

باكاديتهاالبابلية-الآشوريةْللحضارةالعامالاطارفييبرزوهكذا

،المشتركاللاهوتيوبمجمحها،اللهجاتفيمحليفرقمع،المشتركة

بتعاليمعلاقةلهماكلأي،الخاصةالآشوريةبالصفاتيسمىمايبرز

نيائبهوالذي،الملكمفهومهيانما،التعاليمفهذه:الحربيةاَشور

التصويرلحة،والفنون،الشمريةالمؤلفاتتلكأبضاانها.أعمالهفيللاله

مق،الملكمخلفاتانااَخربممنى،الفكرةهذه،بأجمحهاتخدمالتي

.الحكامقصورفيالتصويريةالحجريةوالافاريزالمكتوبةالوثائق
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وللمافصكا

العالميةأَشورامبراطوريةفيالممتضاربةالقوى-؟

مستمربنضال،المتحمسيناتباصاقبلمنالآشوريةالامبراعلوريةأسست

هذهد!مرتلقدحقا.والماديةالفكريةالقوىضدالسنينمئاتداممرير

-عيلامعداما-فجميحها،ن!ائياعلي!ايفضلمانهبيدادية.،المصالقوى

سقو!وبعد.طوللةأوقصيرةلمدةالاَشوريةالامبراطوريةتقاومبقيت

.تامبشكلنفسهتطويرالقوىمنهذهقسماستطاع،الآشوريةالامبراطورية

فحققوا،الآشورية4الامبراطور.إكهدفيهدؤلاءبرزفقدأخرىناجةومن

الذي،الدوروفهمتتبعاردنا!اإذا،عنهاالنظرغضنستطيعلامنجزات

نأاَشورعلىكانالتي،القوىهذهكانت)قد.بحدفيماهؤلاءلعبه

طبيمتها:فيكليااخنلافاتختلف،عليهاتنتصر

وقعتافقد،الهامشعلىكانتااللتين،وعيلامباورارتويتعلقفيما

السياسيالصعيدينعاىشوراَوقاومتا،البابله"للحضارةالشديدالتأثيرتحت

مقاومصنيفة،الآشوريونوجدفقد،والآراميينالميديينفياما.والعسكري

بادىءتركزتانهاالا.الميديينعندوخاصة،الفكريةالنواحيحدةزادتها

وفيالاَشوريينعلىالفتيينالشعبينهذينتفوقفي،الأكثروعلى،الأمر

الحضاراتلبلداناخرئمنابعمنالمقاومةانطلقتولقد.البكرقوتيهما

.؟يهودا،و؟اسرائيل"مثل،فلسطيندويلاتأو،بابلكبلاد،القديمة

ولكن،محتنقيهاعاىيتغلبأناستطاع،عقائداماماَشورالإلهوقفوهنا

.ماديسلاحبأيالعقائدتلكجوهرعلى!ؤثرأندون
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توراراو-أَ

اَشورنضالاسنْمراراوراتوومملكةاَشوربلادبينا)قتاليُفنبرقد

الشحبلدىيعدلم،الميتانيةالسلطةانهيارإحدإذ،الميتانيينالحوريينضد

بينمابلادشمالربوعفيارمينياجبالءنقدومهعندانتشرالذي،الحوري

تديرهسياسيةقيادةا!ة،ايرانغرب-شمالوفي،شوراَوبلاد،النهرين

النهرين،بينماإلم!د"وتأريم""َ،البحريةالشعوبهجرةأثرفحلى.وتوجهه

فيالاصليةبلادهمالىثانيةبالحوريينفذف،اَيثوربلادتحريروإمد

بين.النيرببلادتسمىما1)ى،شوراَإكدمنوالشرقالشمالالىأي،ارمينيا

عندتوحدواثم،الضعيفةالجبليةالقبائلمنكبيرعددالىغهؤلاءتفرقوهنا

؟(،الثاني)الأولساردورهو،كبيرحاكمفتإدةتحت.مقالتاسعالقرننهاية

،الكبيرةوْانلبحيرةالجنوبيالساحلعلى(وان)توشباعاصبتهكانتالذي

اعتاد.البحيرةهذهمنالجنوبيةالمنطقة(ارارات)اورارتوبلأدهشملتحيث

بلغتينذلكوبعد،الأشوريةباللغةكتاباتهيدونأن،بدءذيبادىءساردور

اسمالىالاورارتيةالمملكةولغةشعبتسميةالمرءيعيد.والخالديةالآشورية

كما،الواقعفيليستالخالديةاللغةهذهانالاخالديالاصليالههم

الحورية.للغةمتطؤرحديثشكلعنعبارةالا،بالتدريجالتحرياتلنابانتأ

والىلماورميابحرخنىكان-لينينمن،الخالديةالكتاباتانتشاريرينا

الاهدافوبالتالي،الاورارتيةللملكةالتوسعيةالقوةمالاتياحتىالغرب

السياسية-الناحيةمن-إلاهدافهذهتكنلم.لتحقيقهاتسعىكانتالتيئ

سنة،خمسمائةقبلاجلهامنالميتانيةالدولةعملتالتي،الأهدافنفسالا

صدمنذالتنفيذموضعالمعاصرةالحد.إصةالآشوريةالامبراطوريةووضعتها

ساردوركان.العالمحكمانها،بانيبال-الئمورحتىنازيربال-الثتور

ممأ،الكلملك"فمفهوم."الكلملكالكبيرالملك،نفسهيسمي،مثلا
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الملك،ذلكيحنيأي،الاكاديالكبيرزارجونصدفيعليهكانكمابقي

بيرْمادxإواعاليالشامبلادشمالمنق!معلىالاقلعلىيسيطرالذي

،ق.مالثامنالقرنفياحتلقدالثالثساردوريكونأنيجب.النهرين

:الخالديونالملوكاستغللق!د."كومَّاجني"و،"حلب،مجدهاوجفي

في،الآشوريالشدعبضعف"11،ولارجيستي"و"ايني-اسبو"

فوسموا،؟الثالثبيليزر-تيغلات"و"نصَّار-زلماي!بينماالفترة

الشرقمنالشماليالقسمكافةأيضاتشملاصبحتحتى،امبراطوريتهم

اوراتومملكةتحطيمالثالثةيليزر-تيغلاتالايستطعولم.الأدنى

نهايةحتىاورارتوبقيتولقد.؟اَشور"لالسلطةوانتزاع،العالمية

الثاني،زارجونانرغم،محليةسلطةذاتقويةمملكةالآشوريالعمر

الهنودتقدممنالحدفائقةبصعوبةالا-تستطعلمبحيث،مرتيندمرها"قد

الغربيين.

الثحب،هذاوصلهالذي،الفكريالتقدمعناليسيرالقدرالانعلملا

علىالحكمنستطيعاننا.حولهالقطميةالاحكاماعطاءمنيمنمنابشكل

الكتاباتخلالمنوذلككثيراالآشوريةتشبهالتياللفويةوالمصطلحاتاللغة

،الحصونوشيدوا،المدنبنواقدالحظامالملوكاننحلمكما.الملاكية

بركائزجدرانهادعتالتي،لآلهتهمالمحابدواقاموا،يالرأقنيةوشفوا

زارجونزافاريدعلى،بالصدفةعليهاتعرفنا.لقدهرميةسقوفعليهاتستند

أنهمفاوثبت.موزازيرلمدينةصارهعليهالنايصورالتي،الثاني

فائقةلهممهارةوكانت.ابنيتهمفيتخطيطالمربحاتهندسةطريقةاستخدموا

والزخارف،اليدويةعلىخاصةتركزتالتي،المعدنيةالصناعاتمجالفي

الفنية،المنتجاتهذهبحضمنخلال،الجزمالصحبلمنانه.المجسمةوالتماثيل

تقليدأكانتإذامام!؟وان،حفرياتمنرئيسيةبصورةوصلتناالتي

تشأبهتاقد،والاورارتيةالآشوريةالطريقةانأو،اَشوريةلابتكارات

هذافياورارتوتكونأقالممكنومن.وراثيةحوريةعواملبتأثير
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الدثينة،بثرواتهاتشكلالبلادلأنذلئه،المنتجةاياصليةالجهةهي،المجال

يمكننادرجةالشهرةهذهوصلتوقد.التمدينمجالفيطبيميامركزا

باليوناناورارتوتصلالتحدينضلفيرابطةوجودعلىالبرهنةمصا

.؟اورتريا"بوخاصة

نعلمفلا،فيهاالاجتماعيالنظاموشكل،الدولةبتربهيبيتعلقفيماأما

النذرالا:حولهامحلوماتناتنحدىفلا،الديانةوكذلك،شيئاعنهما

الوقتبنفسهوالذي،خالدزهو،والمحليالأكبرالدولةفاله.اليسير

يأ،وتايزباز،اردينمىالشمسإلهمعيشكلانه.للشمبالأولالاب

،عشتارتشبهربَّةهناكيوجدك!إلهياثالوثا،الميتاني-الحوريتيشوب

للاجابةنفسهالتاليالسؤال.بطرحأنمنالختامفيبدولا.زرياسواسمها

كانالذي،العدوهذاعلىتتخلبأن،شورآاستطاعتكيةط:وهو،عليه

فييتجسم،ذلكعلىالجوابان؟العسكريةالقوةفييوازيهاشكبلا

المحكم،الدولةتنظيموفي،الأدنىالشرقفيالحضارةمركزمنآشورقرب

إلهها،كفاحفيا.إضأذلكيتجلىشيءكلوقبل،الحكمفيوالمركزية

قبلهم.منبشيءمجابهتهالخالديونيستطعلمالذي
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يونلميداو(فرادشت،اتوسترازار-ب

امبراطوريتهعصرخلال،الآشوريالشحبقتالسلسلةتقريباتتقطعلم

علىوجبلقد.الشرقية-والشماليةالشماليةالآريةالقبائلضد،العالمية

،والسكيتيون،الميد،ونشكلهالدْيالخطريمدأن،الشعبهذا

موقففيوأخرىهجومشكلعلىتارة،ايأدنىالشرقعِلىوالكيمريون

إطابعاَشورلبلادبالنسبة،الآربةالقبائلهذهخطراتصفلقد.الدفاع

تصدأن،اَشورعلىكانلقد.اورارتومملكةخطرعنيختلف،خاص

التيتلكشابهتبامكانهإتقاتل،اورارتوفيوسياسياعسكريامنافسا

،الفكرةتلكً،وضوحبكليناتصهكانانهالا،الآشوريهيئحوزةفيكانت

والسكيتيونالميد.إونكاناقد.بهااتباء4اَشورالإلهزودقدكانالتي

منظمة،دولةفيإحدتتحدلمشحوباذلكمنالمك!علىوالكيمريون

ناحيةمنالآشوريينعلىوجبانهالا.اَشوربمستوىحضارياتكنولم

.عدداالآشوريينفاقوامقاتلونق!وامها،متوحثةمقاتلةقوةقهرأخرى

علبهم.با)خغلب،الامربادىءلثوراَاسلحةنجحتفقد،ذلكمنوبالرغم

منذويقطن،الاَخرينالشعبينمنتقدمااكثركانالذي،الميديالشعباما

هدفدوماكانفقد،همذانحولاليومتقعالتيالمنطقةالسنينمئات

السلطةبتلكآنذاكالميديونيتمنعلم.الآشوريةالأديبيةالنهبحملات

،صوحدةدولةلواءتحتشملهيجبمعلمانهكما،العاليةالمركزيةالسياسية

الاهـبابتأملناماواذا.الحديثالآشوريالممرمنالاخيرةالحقبةفيإلا

نجدها،الح!ديثالمصراَشورييقبادةانتزاحمنالميديينمكنتالتي

السكيتيين!لأن،الشعبهذالجنودوالماديةالمضليةالقوةفيفقطلنجسملا

أصبحتلقد.المجالهذافيوبأساشدةعنهميقلوالم،والكيمريين

تحفرتالتي،والفارسيةالميد.إةالقبائلوخاصة،المختلفةبقبائلهاايران
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اثر،كبيرةفكريةلحركةمسرحا،ق.مالأولىا(لفمطلعمنذتدريجيا

،مرةولأولالاَننستطيعاننا.خاءرنوعمنجديدةديانةوانتثارنشو*

هذهمثلورسولممؤسساسممحرفةالقديمالأدنىالشرقتاريخفي

الايرانية،المنطقةتحدمداردناما".واذازرادشت"زاراتوستراانه،الديانة

وأنالالنابدفلا،التبشيريةخطبهأولالرسولهذافيهـاالقىدالتي

تايرانمنالشرقيالقسمفيتقعالتي،المنطقةتلككانتافا،نفترض

القبائلبواديحدودمعالفملاحينالحضرمنطقةحدودتنداخلحيثهناك

الثيءاما.تأثيرهوزمانمكانتحديديمكنناا،،أخرىنا!يةومن.الرحل

الذي)،فيزتازبااسمهلملكتصاليمهلضنقدزاراتوسضراانفهو،ا!يأكيد

لداريوسأباوكانمتأخرعصرفيعاشالذي"بيزهيزتاز"بلهعلاقةلا

.تورانفيالايرانيالاءملذاتالقبائلولاحدى،4ولوزراؤ(ول'ا

قد،زاراتوسنرْاتحاليمكا!هاذاماحولالحلهاءاَراءاختلفتوقدهذا

كانتاذاوفيما،.مق005عامأيذلكبحمدأو،مهق0001اليصنشأت

مبادئهوصلتقدكانت!اواذا،!يرانشرقأوغرب!ىولدتقد،تما)يمه

هجرةانأم،خاصينمبثرينطريقعن،الانتشارمنالدرجةالى.هذه

!إ.ذلكالىقادتالنيهي،المبادىءهذهميلادبمنطقةواضنكاكهاالقبائل

شكلتقد،المبادىءهذهكانتاذاعما،الرأيفيخلافاهناكانكما

ضنى!تزلكانتْلمانهاأو،الدولةديانةمنمهمأجزءأ،مبكرة.بصورة

الباحثين،اَراءاختلفتكذلك!.ثانويبدورتتمتع،الاخمينيالعصرفي

الافكارترسباتمنسحرتهموجهازوالف!رسالميدييناعتقادفيتبق!ىماحولظ

يمكنالتيوتلك،زاراتوستراقبلماالىتعودالتي،القديمةالايرانية

الاشمارأي،"الغاتاز"لديناانالا.نفسهزاراتوستراالىارجاصا

بطريقةالمبادىءلهذهودعايتهتحاليمهنوعتبرزوالني،بالرسولالخاصة

الإله.وإذكربالحمماسالملاىالتبشير

ولكنها،وحسبالعالمتكوينلف!محاولةزاراتوستراتماليمتكنلم
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إنها.الالهتجاهوواجباتمهاموتحملهم،خلقيةمبادىءأيضااتباعهاتحطي

يعتبر.الإلهمنمقربةعلىدومايوجد،حينبي.ضخصيةتجلىإلهي?يلو

هذا.ايلأدنىا.لشرقكهنوتبجميعقورنمااذا،مالحدجديداالشيءهذا

.الكونتنظيممعضلةحلالاصلامومفسروايأضاحيعرافوأيضايستطعولم

القديمةغيةالآرالشموبافكارعلى،المالمحولتهتصوراتوستراابنىزارلق!د

."ن)1(فيد،المنالأقلعلىمنياقسماستخلاصنستطيعزلناماوالتي

وانماالاَولىمراحلهفينشأعندما،الحالمعليهكانمافقطتشمللاا!ا

القريب،المستقبلبأن،القولللمرءيم!نانهنحمبمالمستقبلالىذ)كتتجاوز

تماليمعليهترتكزالذي،النفسيالحاملهو،المنتظرالحسابيو!أي

بابلبلاد:591ص)سابقارأينا3ما،المثاليةعلىالتاعيدان.زارا-وسترا

بينمابلادفيالدينيالتطورمميَزاتمنهو،(الكاشيينحكمتحت

تدريجيا،ارتفعتالآلهةانذلك..مقالثانبةالألةطخلالالنهيهـن

وبقيت.كاملةمثاليةقوىلتصبح،المتطرفةالمثاليةالانسانيةمرحلةقنجاوزت

الديني.التفكيرمحورهناكتحتلالإلهيةوالعدالةوالحقاباتنبااكلمث

تضيقهاوان،العالملحوادثالدافمةالقوةابداتكنلمالعلياالمثلانغير

وخى.زاراتوستراتعاليمفيالحالهيكماالخليقةهدفقطعا.إممنلم

والقسمالحقاَلهةلحبتفقد،الزاراتوستربةقبللماالآريةالديانةفي

لاكاملقائدةكانتالتي،ميترا"و"فارونا":(المماهدات)والدقود

هيمماكثر!أرئيسيادورالحبترَ"اَزورا،بارالمسماةالآلهةمجموعة

الفضاءقوىاَالةببقيةقورنتمااذا،أخرىدثانةأيةفيالحالعليه

الآن؟اَزورا،الاصبحتقد."دايفاز"باوالمسماةالخارجي

نظمتالتي،المثاليةللمبادىءالحقيقيةالآلهة"زاراتوسترا"لوبالنسبة

والخداع.الخبثقوىتجسمالدايفازاصبحتبينما،البشريوالمجتمعالحالم

الهندية.الادبيةالوثائقاقدمعلىتطلقتسمية)1(
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الحقيقةتقفكما،البمضبعضهمامقابلهذهالحناصرمجنوعتاتقفوبهذا

مقابلوالور،الموتمقابلوالحياة،الشرإلمقاوا)خير،الدجلمقابل

قدصية،الطيقةعناصراكثر،للضوءكمجصمة،الناراصبحتكما.الظلمة

المجموعتانهاتانوتتصارع.دينياعنصراصارتحيثلذلكتبحاوارتقت

بدءمنذالاخرىضدالواحدة،دايفاز"وال،اَزورا"الالقوىمن

الصراعهذاان،يى.الخليقةوجودصر!ىَيشكلالذيالصراعهذا،الكون

حيث،الكِبرىالبعثمحاكمةامامنهايتهيجدوأنالابدلا،السرمدي

الخير.مبادىءانتصارالىديقرِ

ويظهر،المحكمةهذهليعيشالامربادىءزاراتوستراائتظروهكذا

اجلفقد،الامرهذامثلفحلايتضقلمولما.كالمنقذالوكتبنفىفيها

ذلكحتى،التأجيلبهذاالمرء!يعطىوهكذا.البعيدالمستقبلالىذلك

وذلكواعمالهقواهيركزنبسيعملوطالىأيليقررالكافيةالؤصة،الوقت

جانبالىأو،الصحيحالنظامهيالتي"ارتا،الجانبالىإما

الانساناسالمنوانطلاقا.بعينهالنفاقهيالتي،"درودْش"ال

وفايتها.الأياماَخر،يلآخرالعالمفيفسيحاكَم،الدنياالحياةهذهفي

وصب،العالمنظامتحلمِلفيالنظرةللبشرزاراتوستراينقللاوجمذا

سلوكهعليهنمالذيوالطريق،حياتهمفيالرئيسيةالمهمةكذلكيرجمموائما

.الخلودالى

الاحداثمركزعنبعيدةالحالممنمنطقةفيبتبشيرهزاراتوستراظهر

الصناروالامرا+المزارعينبينفقطالتبشيرهذاينحصرولم.التاريخية

نا.خر7عصرأوخر6قوممناكثر،مئلاكالميديينايرانشرقيلمنعمة

بنرةترتبطلمالمثاليةتعاليمهانالىبالاضافة،"عامةكانتللعالمفظرقه

التبشير،نجاحعدماسبابفيالوحيدالعمليالنقصانالواقعوفي.قومية

تتمدىلا،معينةبشريةمجموعةعلىالآريةلغتهاقتصارفيتجلىإنما

ديائةأولمؤسسزاراتوسترايبقىذلكمنبالرغمولكن.الايرانيةالاقوام
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كلقبل-اناالا،)1(ايرانسكانعلىمقتصرةبقيتانهاولو.بهالمية

من،الفرساخوتمفيلكوبمد،الميديينضكبلاومكنتدعت-شيء

لاتتزاعالفنًاكالمعنويدلسلاحتزودهم،اَشورضبدوالنضالالقتال

العالم.وحكمآشورمنالسلطة

كامازدااهورال!زاراتوستراإسمأصبححيث،لم!فارونا"الفص

يكنلم،مبدأاَشورمقابلظهر،(الحكيموالسيد،الحكيمآزوراأي)

،الموتمنوالمنقذالحالممنظمدوريلعب،المحظمالقديم،مردوكلا!فقط

الوجهةمن،العالماحداثفيالفعليالتدخلاتباعهعلىأوجبلقدبل

طمو،بنىالذي،اَشوريديمنسلاحأقوىانتزعوبهذا.المثالية

خاصة،نكراءدينيةجريمةوكأنهعصيانكلمحاقبا،الغيراذلألمنطقعلى

اَ!ثورلسلطةالدافعالواقعفييمطبغ.الاَريةالشعوبضدصراعهفي

وبالمقابل.دينياتمليلا!عللتقدكانتانهاولوالسياسيةالقوةبصبغةالحالمية

،زاراتوستراتماليممنانطلاقاجهادهمالفرسبعدهمومنالميديونقادلقد

المثالية.الفكرةرايةتحتوخاصة

.ا،خرىالعالميةالدياناتعلىتأثرهالمناتشةمجالهنالش)1(*
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أليصديةويصداو((اسرالئيلة)-ب

،القدسحصارصالتراجعالىق.م107عامزانحاريباضطرعندما

وحلفائها،اليهودية"الدولة"سلاحلتفوقنتيجة،تكيدبكلذلكيكنلم

وباءأوطبيعيةكارثةالليلأثناءحلتقدتكونأنالممكنمنبل

يسوعلمعجزةالعلميالمنطقانصارتعليلجسب،الآشوريالجيشبمخيمات

الآشوريينمخيمفيوقضىالليلةبنفسيهوهملاكخرجلقد":تقولالتي

وقفت،قداَشورأنهي،الثانيةالحقيقةان0"رجل000185على

القدساستسلامفحدم.بالسلاحئقهرأنيمكنلا،قوةاماممرةولأول

لايستمداناللذين،اشعياوالنبيحزقيامنكلصمودالىالواقعفيمدين

للالهمتناهيةاللابالقوةاعتقادهممنالا،المقاومةأثناءالمفويةوتهماة

لادنىالشرقسكاننظرفيبسيطةالحادثةهذهأهميةكانتومهما.يهوه

بقوةيهرداقوةفيهتقارنأنيمكنلازمنفيحدثتلأنها،القديم

اَشورلحكممضادةلقوةكشعارالاحفادأعينفيهامةفهي،الآشوريين

كيفكدرلهذهولكنبعدذلثه.إلايبرزأنالعالميلممناهايقدرلموقوة،للحالم

القاذيهوهباستطاعةيكنألم؟فق!يهودافيالحدهذاالىتصلأنالقوة

مرتدقدكانتالتي(!اسرائيلعاصمة"السامرة،القدسمدينةاخت

)هاصرواالذينالعبزانبينإله،القبليالإلهيهرهكانهل؟عاماعشرينقبل

إلهاالبدايةمنذكانهل،سيناءجبلمتوجاتربعوالذي،كنعانأرضالى

عشتارتأو،الصوريملكارتأو،المواَبيكاموشالإلهغيراَخر

اتصفتفكريةقوةيجسماصبححتى،تدريجياتطورانهأوأالص!يداوية

.؟اَخربنظام

بينماالحقبةفي،الآشوويةالامبراطوريةضمفالحبريوناستغللقد

حواليكااالثانينازبربال-اشوريو،،الاولبيليزو-كاتيغلات
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-حضارةمعوانسجموا،سكناهمدطئموطدواحيث(ق.م0011-009

المملكةد!تأسيسق.مالحاشرالقرنفياستطاعواكما.الكنمانيةالمدينة

استطاعتفقد،ذلكالىوبالاضمافة.المتحدة،اليهودية-الاصرائيلية

نقيموأنْ،الغربنحوالفلسطينيينضدوجودهاتثبتأن"المملكة"هذه

اشتي،المملكة،لهذهيقدرولم.التساريةالفينيقيةالمدنمعوثيقةعلاقات

مائةسوىتدومأن،بالجنوبيةالشماليةالقبائللوائهاتحتاتحدت

،.سليمانو))"داودو""ولئفاؤ":همملوكثلاثةنحتقيادة،فقما-سنة

حريتهاوانتزعت،القدماءالفلسطينيينضدالقتالبدأتالتيالقبائلاْولىان

الموقف،خطورة،يودا،شبابرأىولما.يمين-بنقبيلةكانتcمن!

الإلهرصلقبلمنبوركانذي"،شاؤولحولملتفينجميمااندفموا

لهذاونتيجة.الفلسطينيالشحبضدجانبهالىيقاتلون،صموئيلالمختار

تص،دولة،مرةلاوليوناتانوابنهشاؤولقيادةتحتقامت،الصراع

داوداسمهيهوديشاؤولمساعديمنوكان.العبرانيةالقبائلجميع

شاؤولى،عنالشريرةالروحابطردأن،القيثارةعلىبمزفهاستطاعالذي

كاشاؤوذ"حلفاذغير.بابنتهويتزوج،يوناتانلابنهصديقاويصبح

السلطةلنفسهانتزعداوداناذ،الدواملهئكتبلم(،داود،و

منالملكانيجعللم.وتوسيعهملكهصرحبناءوتابع،شائرولموتبحد

ألإلهوتماليمطقوسودعمبتشجيعقاماوانما،وحسبمحتبرةدولةالمملكة

اليهانقل،لهءاصمةوجعلها،القدسمدينةداوداخلأنوفىمد.يهوه

،الصحراءبدوإلهأخذوهكذا.سيلومدينةمنيهوهالحربإلهمقركذلك

.اقدسا،اليئوسيينمدينةةيم!انه،سيناءجبليقطنكانالذي

،البلادمناخرىاماكنفيقد*سوقدالإلههذانجد،ذلكالىوبالاضافة

فيكانالذي،يهوهإلههماما.ويهودااسائيلقبائلفيهاتوضحتالتي

فقد،بالغمامويننفالنارفيفيظهر،متجولقبليإلهعنعبارةالاصل

الدينية.والطقوسالجوهرفيوذلك،بملالةآبصفاتماهيةظبحتء
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حكمكاالىالشمبية"أبيهملكيةفحولسليمانقامداودموتبصد

،التجارةمنإليهتمفقتالتي،الثرواتكافةانفق،ثريوفرديشرقي

،السخرةاعمالمكنتهو!مد.والعظمةالابهةمنغايةعلىجميلةمبانلتثييد

وفنيومهرةحاكممساعد-بانبإلىالخاصشحبهشملتحتىوسمهاالتي

\،جموهومنزلةيتصفمحبدداخلهفياقيم،كبيرقصربناءمن،صورمدينة

الاَلهةحتىتهملولمهذا.المملكةكالهوعظمتهجبروتهصفيعبرحيث

لان.ومذابحمقدسةبيوتاتلهالاقيمت،الاجانببالتجارالظصةالاجنبية

.البلادإلهجانبالىأخرىلهةآوتقديسْعبادةيأنفلمالمرء

؟لاصا"ب"وحدةعلىالحفارورحبحامبنهايستطعلم،موتسليمانبعد

نجمنوراطفىء،بعضهماعهـنالدويلتينانفصالفبعداذ.كايهودا،و

فيالعالميةاَشورامبراطوريةفينهائيبشكلفانحلت،السياسيالمملكة

بشكل،نفسهاعلىيهودافيهانكمشتالذيالوقتوفي.(يأدنىالشرق

الشمالمحةالقبائلتئسعريدأت،سياسيوزنأيالمستقبلفيلهايعدلم

علىوالآشوريينالآراميينقبلمنالمضاعفبالضغ!مباشرةالاسراؤيخلية

المسقمربالضحف،ضذالحصياسية؟6ليلاسر!أهميةنرىولهذا.سواءحد

الآشوريةالسلطةدعائمثبتتوقويتعندماوخاصة،قبلذيمناكثر

-.،وللدهشة-أخرىناحبةمننجدو.م.قلتاسعالقرنالذاتفيباو،الحالمية

السياسية.؟أسائيل،قوةانحسرتكلما،وازدادتتحاظمتيهوهقوةان

الاتباحمناْلقليلالمذدذلكعقيدن!فيواشتدتالقوةهذهترعرعتلقد

نمتكما.الخاصالشعبوضد،الغريبةلآلهةضدللمقاومةوالمتحميئ

قوةيشبهبماوذلك،الاخيرهذاعناهميةيقللاسببمنأنطلاقاكذلك

المشركينضدالمنيدالكفاحتشترروالتيالمثاليةنبتتمنالمفكرة،مزدااهورا

المتفسخ.هؤلاءشحبضدوخنى،الاجانب

سيناء،إله،بالفكرإلا!يقدسلاالذي،المجردالإلهدمجوجبلقد

الثقلمركززيضيمفيوالمعبودالمجردغيرالإلهمع،الرحلالعبرانيينإله
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اتباعمحهعقدالذي،يلإلهذلل!معدمجقدإنه.ائيليةالاصللقبائلايماول

وعدم،بالذاتالاتمرادهيالإلههذاصفةان.سلامحلفيهوه

اَخردينيتطوربالمقابلويوجد.جانبهالىأخرىاَلهةأيةوجودئقبله

بعل.لهةاَا!ا،السموحةالمحليةكنحانلهةاَمع،رأيناكما،!وهفيهتساوى

كاعمرياَل"صدفيمرةولأول،ببحضهماالاتجاهانهذاناصطدملقد

ال!اصمةالىمقرهسليمانموتاثرنقلالذي،المالئهالاسرائيليالبيت

بدأتفقدالازمةاما.جديدمنالمدينةهذهبناءاعيدأنبحد،سامرءا

ابنة،ايزابيل"بتزوجقد،عمريبناهابالملككانلقد:كالتالي

،ملكارتالإلهباسم،السامرةفيممبدببناءلهااكراماوامر،صورملك

منيحتاجهبماوزوده.الخالصالفينيقيالنم!علىوذلك،ْصوربحل

ظهورالى،النزاعهذاقاد.الدينيةبالطقوسالخاصةوالتجهيزاتالادوات

القدوةتعتبرالتي،؟ايليا"المسماة،الخرافيةنصفالشضيةتلئه

قائدكانوانهبدلاحيث،اليهود-ائيليينالاصالأنبياءلجميعايأولى

الخفي،الهدلىالىالوصولمنيتماكنولم.بعلكهنةوعدوالممارضة

الابنضدبائقلابسنينبضعبمدقامالذي،اليزاوهوحواوييهاحدالا

"يهوه"الجيشقائدوتتويجبمباركةتلامذتهاحدوامر!خابكااَ"رالثاني

،عمريبيتأقرباءكافةعلىوقضى"يهو"قاملذلكونتيجة.ملكا

محبدحطمكما.الدينيةبعلطقوسواتباحمعتنقيسائرحتىومحم

بالنسبةاما.كامسبا،وال"اشيرا"الفيهبماالسامرةفيملكارت

مشابهةبثورة،ذلكمنقليلةسنوات!عدالاكبركاهنهافقام؟يودا"ل

المماهدتذلكاثروعقد،كهنتهواعدم،بحلالإلهمعبدهناكفيهاهدم

نأعلىالمزمعقدوااليهودبان"القائلةوالشحبالشابالملكةيول!بين

الامراءاولئكبينكامنائيليالاصيهو!كان.؟يهوهشعبيكونوا

برسمهمالثالثنِفار-زلمارامرالذينوفلسطينالشامبلادفياالصنار

له.الجزبةمقدميبوضعالسوداءبالمسلةالمعروفةالمشهورةمسلتهعلى
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جعلكافقداسائيل،فيالاميرهذابهقامالذيالداخليالائفلاباما

تلكيحدمنلانهالعالميةاَشورسياسة!ثبكةفيثانوياميرمناع!ثرمنه

التيالاساسصربذلكركزحيثالمالميالتاريخيالمعنىذاتالحواثث

.المجردةالوحدانيةالىالطريقبهاحدد

وبالتاليوعزلتهانفسهاعلىبانطوائهافقطتستطيعلااليهوديةكانتلما

منلهابدلاكانلذا،اهدافهاالىتصلأنالكنمانيبعلبقتالانفرادها

جنباالمساواةقدمعلىالظهورلتستطيعالحياةفيوطريقتهاجوهرهاتطوير

؟مردوك"و،اَشور"مثلالاخرىالفكريةالقوىتلكمعجنبإلى

الىوللوصول.المالمية؟زرادشت،زاراتوسترانظرةجانبالىوخاصة

فكرةالىممينةلقبائلمحليإلهمنيتطورأن،جموه"علىوجبذلك

الكفايةفيهماالسنينمئاتمحرىعلىالوقتبنفسوتشبعالمالمعلىتسيطر

.المتزايدةالفرديةالترعات

تعاليميدعلىالايرانيةالآريةالشعوبوصلتهااليالدينيةالدرجةان

بمضمنانطلاقا،يماكنناشخصيةبواسطةاليهودأيضابلغهازاراتوسترا

هيالشفصيةهذهان.زاراتوستراجانبالىوضمها،نظرهاوجهات

اسائيل،"فيوظهريهردافيالقطعانمربياحدكانكاالذيعاموس"

شخصيابىفضانهولوكثبي؟اليزا"و،يهو"منسنةمائةحواليبحد

تبليغهيمهمةحلمفييهوهاليهواوكل،الانبياءبينمنالمرءيمدهأن

عندالمباشرالمستقبلهي،العقابمحكمة"انوكما.الدمارشعبه

."يهوهيوم"أسماهاحيث؟عاموس"لْبالنسبةهيكذلكزاراتوسترا

،الاضىالآلهةبقيةمثل،قوة،عاموس"لكابالنسبةيهوه"يكنلم

وانما،الدينيةوال!موسيأضا!بتقديمخدمتهاللانسانيمكنالتي

بينالمسلكيةالملاقاتيحددالذي،الحيالمثال،يهوه"عاموسيحتبر

المثالية.الحياةتطبيقعلىمطلبهيقتصرالذي،المدالةإلهانه،البشر

بحل.9!ةكانتكذلك،زاراتوسترانظرفي"الدايفا"كانتوكما
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الديانتإنفيهتحارضالذيالامراما."جموية"لدبالنسبةالكنحانية

الاكنعانية،بملاَلةالىاليهويةنظرةفيفكان،واليهويةالزأراتوسترية

الآلةهذهقوىتصنفبأن،؟يهوية"ددالوصدانيةادصفةتسمحدماذ

يهوهكان.الحالمتركيبالىالفلسفيةنظرتهافيالمؤثرةالقوىتلكبين

الذي،للحالمالمنظمالمثاليالمبدأ،عامةكابصورةعاموس"لبالنسبة

على،البدءمنذكانواانهمذلك،الخاصوشعبهالغريبةالشعوبيسحق

تعاليممبدئياصلفملوهنا.بذلكيسمحةلذيالخلقيالانحطاطمندرجة

انهياربحتميةالثابتعاموساعتقادفيالقوميةالصبغةعنالدينيةيهوه

علىالتعاليمهذهصرحبنا.بعدهاليعاد،الخلقية-الاجتماعيةالعلاقات

تعاليمفيأصلاالحالعليهكانتكماديني-مثالي-يثريعامأساص

.زاراتوسترا

كنبي،هوشعظهر،عاموسعصرفيأي،تقريباالوقتنفسفي

به.بشرقدعاموسكانالذيءالمحزنالمصيركابنضىللاسرائيليين"وتنبأ

وبحق--عاموسانتظرأنكانتفقد،النبييننظروجهتيفيالخلافاما

فيالاملمنجصيصحوزيااحتف!بينما،الخاصلشمبهالكاملةالابالة

سيطهرهايهوه.والتي،"الشمب"هذامنالباقيةالبقيةيدعلىالموقفائقاذ

للجماهيربالنسبةوالمحذءَرينالمتنبئينهؤلاءمثليكونأن؟صكن

صدىأي،هؤلاءتائيريجدأنبالمستطاعيكنلمولهذا،بلها+منكثرلا

الجماهيرانالا.الشابيسوعمثلالقياديةالشخصياتبعضعندالا

يدعلىالاسرائيلينبابادةضايهوهقامغدما،مرتحثمةثباشامنفاقت

بغزوالتاريخمنالشماليةالقبائلمسحتفقدوبذا.الاَشوريةالحيوش

قلاللسنواتبمدوذلك،الثانيزارجونيدعلى،سكانهاوتهجيرسامر"ا

قوةانغير.القصاصمحكمةبقرب"هوشع"وكامأموس"تبشيرمن

اشيا.كافةفوقتسموفكريةسلطةمرةولاولذلئهمقابلاكنسبت!وه

و-لقاليدلتماليمجموداقيادةالجنوبيةالقبائلاعتناقمنفبالرغم.الحالمهذا
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قدر!د،شمباعندالضلقيةيوهاوامرتنفيذالاخيرةومحاولتهم،يوه

تمدولم.الممديللتطبيقصلاحيتهاعدمعدىتبرهنأنالمحاودةلذه

بصورالنهائيالتخلَتيبحدفقطإلاعالميةصبغةذاتسلطةاليهودية

،والاسلامالمسيحيهَفيالمجمالله!فسحالذي،السياسيالوجودعنقطمية

وشاملا.عامأممنىيكتسبلان

ولم،سياسيمحنىا!مدسبماصتهااليهويةالدولةلتلكيبقلمهكذا

بالقدرالا،بيليزر-تيغلاتصدمنذ،الحياةقيدعلىأ"لآشوريونيتركها

بدوض!دلآثوريةألامبراطوريةلحدودالحاميبدوربهاثميامتستطيعالذي

التاريخية-الناحيةمنأما.سياسيوزنأيلملوكهايكنلمولذا.الحدود

الذييع!وعاشهرهامنالتيكان،يةاثمياكالشخصياتمنانبياؤهايتيعدالفكر

بقربالشحبيبشرأيضاالنبيهذأقام.،صوزيا"كارعاموس"اثراقتفى

ن؟الاعثقادتمسهفيبقيفقد،التشاؤمهذامنوبالرغم.القصاصمحكمة

خرببمدعلى"صهببودط"ءوذلكفيالمعبدنامكابالتكيدلنفسهقدأتخذ،يهوه

اعتقدفقد،ذلكالىوبالاضافة.فيهاالمقدسةالاماكنكاوسائراسرائيل"

،،الشمب"منالبقيةتاكونان،تطهيرهابعدلهاسيقدريهوداان،أيضا

لذلكوتتيجة.المالمفييهوهسلطةاسسجديدمنعليهاشُبنىوالتي

صيأمفقطيتنبألاانه.والعالمالفردمصيرتفصيرفيالنهائيةصورتهتنقلب

علىمتأثرا،امكانيةالى،مرةلأول،ايضااشاروانما،القصاصمحكمة

104"!كايلاٍ-نوإما"اسمهفتىولادة،مشابهةمصرلةبتنبؤاتمايبدو

سلكهَانا.ظلدةمملكة،يهوهجوهرمنمتطلقأ،سيؤسسكاالذيمعنا

الفكرية-التوازكل!خطوطالوقتبنفستتموبهذا.والحدالةالسلام

المتنبئينتعأليموبين،؟واالهودالاسرائيليين"الانبياءتماليمبين،التاريخية

مضجاأيضايعرف"ستريةزراتوياللهالمحتومالمصيرلان،الايرانيينمن

نهايةفييولدالذي،لمأالمنقذ،أي،اوزياناتزا،الوهو،لذلك

الىجانبه.العالمويجتذبالقصاصمحكمةيقيمجث،ماعذراءمنالزمان

-345-http://www.al-maktabeh.com



الاَشوريين،امامالقدسانقذالذي،كحزقياجموداملوكجميعيكنلم

ذلك،علىطويلزمنيمضلماذا.التنبؤيةاليهوديةللديانةمخلصيناتباعا

فيأيضاونجدكما.الدينيةبعلطقوسثانيةمرةبعلاتباعاعادحتى

،بالاحترامالقدسمحبدفيفقطتشعقديكنلمالذي،يهوهالوقتنفس

اَلهةفيثانيةمرةتمزقوقدنجده،البلادمناخرىمناطقفيكذلثهبل

الذي!كاارميا"!اَخرلنبييبقىيمدلموهكذا.أخرىمحليةخاصة

شركا،القدسفيتقامكانتالتي،السطحيةالدينيةالطقوسهذهفيرأى

سوىلهيبقلم،يهودامدنفييهوهعبادةطقوسشأنشأنهاGوشعوذة

كثيرينعكسعلىرأىفقد،ذلكالىبالاضافةو.المحتومةبالكارثةيب!ثرأن

فيبوضوحرأى،الدينيةيهوهحمايةتحتبالامانشعرواسنخرين7

قطعا،ايقافهيمكنلا،أنفصالاالنقيةالإلهفكرةعنالشعبوابتحادانفصال

..مق621لعام"اليهوديالقانون،اتباعالىبالمودةولاحتى

الامبراطوريةسقوص!قبيلبالصدفةمرةولأولالقانونهذافيثبت

الفكرية،القوىكاهمالتنبؤيةيهرهفكرةثُبتت،بقليل612عامالآشورية

موضعتوضعوأن،العالمحكمفيشور7ادعاءمحلتحلأنلهاكدرالتي

التتفيذ.

مثالية.صبغةذاتالقانونهذااصدارونتائجبواعثجميعتاكنلم

بالنسبةيرهفيهكانالذي،،يسوع"أو،عاموس"كمبدأيكنلمكما

شحب،ليمكنلاوبذاللعالموالتنظيميالمثاليالقطعيالمبدألهما

عامفقانون.النقيالطاهرالاعتقادطريقعنإلا،كالهالتضحيةاصائيل

يلأعلىوالكهنوتالنبوةبينوسطحل"علىعامةبصورةارقكز،.مق621

الذي،،المقدسجصر.شمب،!اليهودنونالقاهذاختملقد.القدسلمحبد

طقوسهونقاءوصفاءتمسهبطهارةالأخرىالشسوبيتقدمأنعليهوجب
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ألضت!مد.اللافيةأا(كانتاثمائونهذامن!برالمنتفعانالا.الدينية

كانوالتي،وكنتهالقدسبمعبدالبلادفيالاخرىالدينيةالاماكنكافة

كاملوحول،الالحادطريقةممارستهاضدسابقادعواقدالانبياء

لآلمةدالةطقوسأبعدتفقدذلكومقابل.الرئيسيالمعبدالىدَخلها

.االمدسفيالممبدبرعاهراتالسحرةوممهاالفريبة

نوعمنجديدةقوة!يقةالواقعفياليهوديالقانونهذايشكل

زاراتومتمراكنعالمالدينقوةالاعتقادقوةانها،المالمتاريعخفيحاص

لولاوالاسلامالمسيحيةوجودتصوريمكنلاالضتاموفي.اجتماعيوكمبدأ

.القانونهذاروح

.اليهودعندالاعلىالكهنوت!دملقبص:اللافية)1(
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الفص!إثمافي

العا،لميةكلدانامبراطورية

مرلركوعقيدةيلأراهيةانتصار

البابلية:المعيةلفكرةنضَه-ونيبوخلىبولاضر-نبوبم!ث-أ

الممابدومشيدالسلامامير

،.مقو.001206بينماالعصرفي،ايأدنىالشرقفيالتطورقيادةتزعم

والاصةالاَراميةةالاصوهما!الشحوبمنييرتاناسرتان،رأيناكما

الدولةفيتجسمتصارةسياسيةقوةامامهماووقفت،الغربيةالهندية

الست،القرونلهذهوالمميزةالقياديةالافكارتنطلقلم.الصغيرةالآشورية

مناطقأومنشعولبمكلظيمة،الامورمنكثيرفيالبشريةتاريخعلىأثرتوالتي

والفريجيين،،الفلسطينبينلدىيكنلمالذيالوقتففي.فقطمحينة

-الغربيونالهنودوجد،كبببىةعالميةفكرةأيةيلأخرىالبحريةوالشعوب

حدوداهميتهاتخطت،جبارةفكرةزاراتوستراتعاليمفيالايرانيون

الكبيرالتأئيرذاتاليهويةتنطلقلم،أخرىناحيةومن.الواحدالشعب

التاريغ،منالضبةهذهفيحكمالذيالساميالعنصرذلثهصفوفبينمن

وانما،يدنىالثرقانحاءكافةفيْتغلفلتالتي،الآراميةأوسارومنأي

والسياسي.البشريانصعيدينعلىالضعفاء،المبرييناولئكمنانبثقت

وبالتالي،لاحفادهمالكبيرةالاعدادفيالحقيقيةالاَرامييناسلحةتجلت

القديمةالشعوبعناقتبسوهبماأفكارهمهؤلاءغذىلقد.لغتهمفي
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السياصيةالسلطةاتنزعواثم،بالتدريجبلادهااستطونواالتي،اتمحفرة

بالنسبةالحددالقليلالآشوريالثحبعكسعلى،الآراميونيتمغلم.منها

فنفيبمخاصااسلوبايبدعواولم،كبيرةودينيةسياسيةبأفكار،اليهم

الاثاديونوهم،الاَخرينال!امييناخوتهمعكسعلىوذلك،النحت

الآشوريالسيفاليهاوصلقديكنلمالتي،الاقاليموفي.والآشوريون

التي،تلكفيأو،النهرينبينمابلادوضمال،الشامبلادشمالمثلبمد

نجدهم،الاتباحبهايتمتعالتي،الحريةنمف!الاقلعلىفي!الهمترك

التي،صلفوتل،(شيرليزيند)سمألمملءمغيرةاماراتنرسسون

فهناك:الحضاريةالتقاليدمختلففيهاتميث!الوقتذلكحتىتزالماكانت

نيةكاالميتا-يةالحور"و،"الصغرىيةالاسيو-اللوفية-"الحثيةالتقاليد

كان.؟الفينيقية--الكنمانية))و،"الفربيةال!مامية-كاالآموريةو

،تجارامهرةكانواانهمالا،الحربيةاقدرةامنمتوسطةدرجةعلىالآرامهون

والرقمالصعبةالمسماريةالكتابةبذلكيبدلون،مكانكلفيلغتهميث!رون

لايحملونكانواانهموبما.البرديوملفاتالفينيقيةالهجائيةالكتابةإ،الطينية

فيالقديمةالمحليةالاَلهةتلكإممحبدوننجدهم،بهمخاصةعاليةدينيةتعاليم

.الجديدةسكناهممناطق

يسمىما.بهان،الآراميةحققةوحضاريسيالصيانجازواع!ظماكبران

فيهماليونانرأىالذين،الكلدانيرنكان.الجديدةالبابليةبالمملكة

فيهقدر،جديدبابليبحثصانعي،القديمالأدنىالشرقلفكرتجسيما

اَخرتبلغأن،اَشورالإلهعلىانتصارهابحد،ولتعاليمهمردوكلطقوس

البابليةللمملكةالكلدانيةالملالةان،القولللمرء.إصكنانهنحمبمياذروة

"تأريمكارالتعبيرتمس،بولاضار-إوناعصرمنذتشكلكانت،الجديدة

!تعتبرالتي،حمورابيكسلالةتماماوذلك،السنينمثآتحلوالتابلبلاد

الني،بابلبلادالىالنربيينالساميينلهجرةوالسياسيةالفكريةالحصيلة

الئبهوجه،/فيللمقارنةمجالوجدماوإذا.السنينمئاَتأيضاداصت
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مئاتعبربينهمالزمنيالفاصلمنبالرغم،المظامالحكامبينالفهَشي

حمورابي،هو،نجربيسامياعظمبينتكيدبكلينطبقذلكفان،الشين

.نصَّار-نيبوخذهو،كلمدانيوأعظم

شوراَملوكأواخرصدفيخنىكانالذي،بولاص!ار-نابويمارسلم

المدينةعلىمحدودةسلطةسوى،بابلفيمستقلاحاكماالضعفاءالاسميين

قاتلقدادءينا-أبال-مردوكماكاناهداهالقدرأنالا.وضواحيها

سلالةبقيادةبابليةمملكة:وهوالسننِعشراتلمدةبرارةأجلهمنسابقا

ذلكلهيكنلملانه،القدرمنكهديةذلكعلىحصلنقول.كلدانية

يلآشورية.السلطةوانهياردصالىادىالذي،القتالفيالكبيرالنصيب

عاممنفردااقدمعن!دما،نكراءهزيمة-سابقارأيناكما-مثلالاقىلقد

والذيالآشوريةللامبراطوريةالقديمالمركزغزوعلىق.م615

لموهكذا.كياكسارسالميديالملثهيدعلى،614عامالالمْيحتل

للسلطةمعقلاَخرباخنلالالاشتراكسوىبولاعار-نابويستطع

كادتوما.الميديللملككحليفوذلك،نينوىمدينةوهوالآشورية

حاكمابولاص!ار-نابواصبححتى،العدومدفيعملياثقعنينوى

،الجنوبفيالبحروبلادبابلبلادجانبالىشملت،كبيرةلامبراطورية

الفراتعلىاخرىومناطق،دجلةشرقيمنطقةمنوقسماعيلامأيضا

وفلسطين.الشامبلادمعالوصلصلةبذلكلهفشكلت،النهرمجرىبعكس

لقد.الأدنىالشرقمنالشماليبالجزءاكنفوافقد،الميديوناما

بابلوبلادالميديينبين،طبيحيغيرمالحديعتبرالذي،التحالفهذاوجد

كابولاص!ا!-نابو"كابننمصار-نيبوخذ"زواجفي،الرمزيتحبيره

امتيس.الميديةالاميرةمن

علىعسكرياالقضاءفيضحيفأنصيبأكاالابولاعصار-نابو"ليكنلم

مخ!هبتحقيقالمحدءيستطعلمكما.صكلانفيشورية7مقاومةخر7

سنواتصدالا،الشاموبلادفلسطينمننيضومصرفرعونبطردا!ماضي
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،عجوزابولاع!ار-نابواصبحولما..مق506عاماي،ذلكمنعديدة

الفاصلةالمحركةفي،نمصار-نيبوخذايأكبرلابنهالجيثىقيادةامراوكل

ولا.الوقتهذافيةولاضار-نابوماتحيث،كركميشمنبالقرب

هوهل:ئصار-نيبوخذشخصيةلقوةيشهدالذيمابالضبطنحلم

الشامبلادكاملسلمهالذي،كركميشمحركةنجيالحسكريانتصاره

فياقامتها!لاءالملكاحدينازعهلم؟الممريةالحدودضىوفلسطين

ولما.بابلبلادفيليشير-شوم-نابوالاضفراخوهحتىولا،الغرب

اعتلاء،اليهاوصولهعنداستطاح،بابلالىمسرعانضار-نيبوخذعاد

والدهكانالذي،الصرحبناءمتابمةوبالتالي،ممارضأيدونوالدهعرش

فيها-ومحمدالتي،الحكممنعام42خلالففي.الوطنفيتثييدهبدأقد

،السلاماميرصفاتمعالحربيالقائدصفات-بحمورابيدقةبكلمقتديا

الوقتوبنفسثانيةمرةفيهااستطاع،الآلهةقبلمننصبالذيللثركراع

.البلدانبهرتغطتوأشهرةيةوامبراطورمنصيتمردوكيجحلأنمرةلاَخر

للفكرالأخيرالبحثهذافترةخلالنصَّار-نيبوخذاعمالتكنلم

السماءالهلرغبةصدىليستفهي.الآشوريينالملوككأفحال،البابلي

نيبوخذ-قبلمنالاعمالهذهتذكرتكدلمولهذا.الكونمدبر،على

ارادْ.نيبوخذ-الذيالشيءاما.بحوزتناالتيالمديدةكتاباتهفينصار

ومنصبهملكهوجودسببالآلهةلدىبهويملل،للعالميخلفهأننم!ار

الطقوساحياءمجالفي،حمورابيعندكذلكالحالهوكما،فيجسم

تفصيلبكلنص!ار-نيبوخذحدثناولقد.لهاالمحابدوانشاء،الدينية

الممابد،وابراج،المعابدوحول،المقدسةالاماكنحولفقطليس،ودقة

بل،العظاموالرجماتالآلهةباسمالبلادانحاءجميعفيبناهاقدكانالتي

خاصةتجهيزاتمن،الممابدإلى"تبرعماجميعتحدادالىذلكتجاوز

بذلكيساويهلمحيث،وغيرهاالادواتواحضار،الدينيةالطقوسلاقامة

وطاعتهتقاهعلىبذلكببرهنانه.التةصيليالسردهذافيجودياالا
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ثمد":قهاقدكانالتي،،ضاحيلتلكالدقيقبتحدادهحتى،للالهة

كاكاساربانيتوالو،،مردوك"مائدةعاىيومكلجضربأقامرت

ئفيجسمذوالاعضاءكاملالجوافي-مليءكبيرثور،سمينانحيوانان

للتضحية،نقيةحيوانات،سمينةنمجةوعشريناربع،الدينيةالطقوسلاقامة

،الثوممنرؤوسثلاثة...حماماتعشر،ديوكاربع،بابللآلهةتكريما

ال!ر،منكبيرةكميات،المروجورود،المذبةالمياهإسمئهمنكمية

بلح،الفواكهحدائقفيمااجود،كالذهبتلمعفواكه،الحداثقمحاصيل

،وزبدة،خفيفةوبيرة،المصفىوالعسلأبيضوتين،تلمونمنوالصبار

وعمير!ذهبياسمرودقيق...النربوتانواعواصفى،وطيب،وقمثدة

كامردوككامائدةعلىيومكلباحضارهامرتذلككل،مشعوْنيذ،السمسم

كناباتفيئفرأهكذا.،...مضىوقتأيمناكثر،كاساربانيتووال

بلبنانباريشاواديفيبحفرهانضار-نيبوخذامر،مفصلةطويلةتذكارية

نيبوخذ-لهاحسب،قوةبوجود،الكلماتنلكنشعرمناننا.الصخرعلى

كاهلعلىيجثوكانالذي،الكلدانيالكهنوتقوةإنها،حسابألفنص!ار

هيالتي،المنجزاتتلئهصلنصوصأاخرىبهةمنئقرأكما.الملكهذا

بابل،فيالحصونوتوسيع4بنامتابحةمتلافمنها:الشحبورفاهيتهخدمةفي

الآيةضدمةمنكليشاكل.الانهارعلىالسدودوانثاء،الاقنيةوشق

عنصبركما،الكلدانيةالملكيةعليهماتقوماللذصنالعنصرين،بالبث!روالعناية

بابلى،ملك،نفمار-نيبوخذالملكانا":تمسهتضارنيبوخذ-ذللى

1،مير4نابوحبيب،الكاهنالامير،مردوكلدىالمعزز،المضلصالراعي

خالقه،الكبيرالسيد،مردوكطريقعلىثومايسيرالذي،المثرتصاص

ي!ظتالذي،الضبيرالحكيمأناالحكيمملكه،الشريرابنهونابو،الإلهي

علىيثبتالذي،الماهر،الذكي،لآلهةلنداءسمعهيوجهالذي،الهتم

الصلاة،محبالحكيم،واحترامورعبكل،والربة،لآلهةامامالحقكلمة

،(ونابومردوكمعبدأي)،ازيدا"و،،ايزانجيلا"علىيحافظالذى
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الآمرخلفنيعندما.بابلملك،،بولاعمار-نابو"لالابرالابن

والخيرالبركة-الب،الحكمصولجانوسلمني،مردوكالأكبر

يأبلامردوكلسيديالمخلصانا،عليهالمحافظةواوكلني،للشعب

لدىتلحبلم،الاكتاباتفيالماديةالدولةامورذكرانويبدو.(»ترابم

للاسف-الينابالنسبةتبقىأرزلثه،جداثانويادوراالا4نمار-نيبوضذ

الكلدافي.التاريخفيفجوةذلكيشكلمما،جداغامفة-الشديد

اصطداماتالطويلةحياتهاثناءوقصتقدتكونوأنبدلا،ذلكمنوبالرغم

وبقية،مردوكالعالمحاكمبين،كبيرتاريخيممنىذاتوفكريةسياسية

الاعنهأنململاوالتي،المصريةالحدودحتىايرانمن،ايأدنىالضرقأجزاء

الطيبةالملاقاتعلىالمحافظةءصلاالبابليالملكعلىيصعبلم.اليسيرالنذو

-لأملوطن!اكذكرى-فيعاصشهالميديةلزوجتهشيدوهكذا.الميديينمع

الدنياعجائباحدىتمتبراصبحتالتي،المملقةالسبعبالحدائقتحلىرمزا

اقوةامامبلادهحما.بةعلىالاقداممنيمنمهلمذلكانالا.السبع

،الحبارةوالحصونالااسوارالميديينمعالحدودعلىاقامحيث،المدية

كأنتاذاما،أيضانملمولاهذا.الميديينبهةمنمنتظراغداءايلمنع

الذي.الشياما.لااممصرارضوطنتقد،نضار-نيبوخذحوش

بينالفاصلالاصطذامهو-بالصدفةهذاوخى-معرفتهنستطيع

ضدللقدسمقاومةْاَخربانهفهمهعليناالذي،"يهوه"و،؟مردوك"

!ائيبشكل،اليهوديةالدولة"فيهاحطتحيث،نفار-نيبوخذ

لأبد.والى
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ا!انيةالحكمة-ألكطنيةالديانة-ب

والتنجيمالفلكعالم

تحطمالتيالروحيةالسلطةيمثلشةالفمنذ،بابلإلهمردوككان

شاتمرعلىم!أتىإحيثالمرونةمنوكان.آشورالإلهءليها

النفشة،النزعاتمختلفواشبع،الدينيةالمفاهيمبمختلف،احمسنينا

ننليمسهذاان.والمجتمعالفردوحاجاتالدولةمتطلباتوءل

فيطيبيةغيرتكنلمالتي/الفكريةالتشابكاتاحدىإلا،الاصل

السفليالمحالموسلطةالصسسإلهبينتثابكات،الأدنىالصرق

الوقت،بنفسويابح،والبشرالطبيعةصجددأويبعثيموتإله

ولاننمىهذا.والعالمالشحبمصيربيديه.إحمرالذي،الظاهرالدولةاله

منذقادتالتي،العامةالانتفاضةتلكمعتجاوبقد،مردوكبان،أيفا

الحكيمة.المرشدةالقوىْمنزلةالىالآلهةمفهوملرفع،.مقالثانيةايألف

نا:.مقايلأولىالألفمنالأولالنصفالىتحودقوائمفيوردوقد

المدالة،يخصفيمامردولثهووشمض،الليلمنيرمردوكهو،زِنْالإله

تجتمع،الآلهةان،القوليمكنوبهذا.بالمطرتضملقفيمامردوكهووصدد

الشركمنالمسافةاصبحتوبذا.مردوكهو،واحدلإلهمفاهيملتصبح

فقد،الفقماءبملميتعلقفيمااما.قصيرةخطوةلنعدىلاالوحدانيةالى

مداراتوانظمةحسابات،ق.مالثامنالقرنمنذالبابليونالكهنةفعر

وكسوف،القمركخسوف،أخرىفلكيةلظواهرمعرفتهمجانبالى،النجوم

قادتقدتكونأنيمكنالتيناالمداراتهذهصساباتمحرفةان.الشص!

،قانونقبلمنويسيريحكنمالفلكانالمعرفةالى،مرةولأولالانسان

،النجوممدارفيالحالهبموكما.الحالمصكمبوحدةالاعتقادثددتقد
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،شيءبكلمحيطة،خارقةروح،الكونهذافياَخرشيءكلفيتتحكم

فمليه،المستقبليعرفأن،الانسانارادماوإذا.شيءكلمنوأقوى

يحددأنالاانسانعلىبل،إرادتهالمعرفةالاَلهةالىالآنبمديرجعألا

اتخذتالتي،النجوبمممداراتحسابفيوذلك،مالحادثةالمناسبالرقت

العلوممولدكانهناومن.ايأقدارجميعفيهاوس!جلت،مساكنالآلهةمنها

نيبوخذ-عهدفيتكيدبكلووسحتتطورتقدكانتالتي،الكلدانية

اللا!ة،الزمنيةالقرونفيلهئدرالذي،التنجيمعلمظهروإذا.نضَار

يأ،الوقتذلثهمنذ،يتحررلمبحيث،الحابمانحاءكافةفيينشرأن

.للنجومالسويةالسلطةمن!ر

علىوالمصيرالقدرالواحوتحملالحالمتحكمالي،العظيمةالروحان

المالمخلقملحمةفيالناحيةهذهعنعبرلقد.مردوكهي،الصدر

أعلىالحكاويقدِم،الملوكفيتوج،الدولةشؤونيخصفيماأما.الشحرية

السنةرأسعي!دهو،دينيعيداكبرالمالمؤيعيش.اضرامبكليديهئقبيل

أجلمنالقتالفيوانتصارهسيهماسنويابهثجددالذيعيدهانهبابلفي

للبشر،مكتوبةوئقلها،نابووابنه،مردوكعبادةخلد،احدمنما.الكون

لمأ.نم!ار-نيبوخذ،و،"بولاعمار-نابو"الكلدانيينالحاكمينمئل

الحوليةالتاريخيةوالتقارير،التصويريةالجداريةاللوحاتماكانتفاذا

الحضارةرايةفان،الحديثعصرهافيالآشوريةللحضارةراية،الملكية

هذهتخصالتي،والكتابات،الطوبمنالابنيةتلك،الحديثةالبابلية

العالم،حكمفي!وقهاجلمنالقتالوجب،الهااَشوركانلقد.الابنية

اليه،توصلما،الجداريةواللوحات،الملكيةالحوليةالمذكراتاليناوتنقل

فنرى،مردوكاما.شوراَالإلهأجلمن،المالمفيالمجالهذافيخققوما

منلنضالالتقييحتاجلاولذا،الحالمعلىبسيطرتهيشكلا،الامْيه

لنظامرمزسوىليست،المبانيوممها،الابنيةتأسيسفكتابات.اجله

الخليقة.وكافة،الانسانبهويرتبط،يديهفيالإلهيملكهالذي،المحالم
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للكواكبالفلكيالقانونفيالأعظمالكونالهوجودعلىيستدلوكما

اعظموالمدنالمقدسةالاماكننوفي،وابراجهاالمحابدنجدكذلك،ومدارها

ليِجاصبح،الكلدانيينعندالفلكعلمجانبفالى.!أرضعلىلهتمبير

البابليةالحضارةورمزئ!هار،والخلفالمجاورةالشموبلدىابل

ضخمةاعدادعن،بابلفياجريتالتيالحفرياتلناكشفتلقد.الحديثة

الشحببأن،فيهاالقوللنايحقلدرجة،دينيةلابنيةالكبيرةالخرائبمن

الدينية،الابنيةلاقامة،حياتهقوةمنالأكبرالقسمخصصقد،الكلداني

ذا.للالهةتاكريماأخرىاشياءمن،الابنيةهذهتحتاجهماكافةولصنع

فيهوقوت،البابليالشعبعندالتدينظاهرة،الك!وتمدارسغذت

ممرفتهويمكن،الفلكفيومحتوممقدرشيءكلبأن،السقيمالشمور

جمذهايمانهعنالشحبهذافعبر.الكواكبلمداراتخاصةحاباتمن

فيالشرابحفلاتوأصيا،المعابدوأقام،لأضاحيقدمبأن،الامور

الموتطريقعنوالعَون،الاعظمالالهبحثوصور،كبيرةدينيةمنايبات

.والمحياة
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مرثودوتماليماليهوديةالنبوة-ب

الحديثةبابلفياقترنيأنهوخاصة،اعلاهالمذكورالاعتقادهذامثلكان

القديمالثركاسلوبفيأتضاعاشوانهظاهريةوابهةسياشنهبقوة

اهوائهم.صسبايأنبيا،حرفهاالتي،لليهويةالطبيميالعدوكان،المتوارَث

الضخمة،نصمار-نيبوخذامبراملورإةبينوقعالذيالاصطداميش!ل

التي،الوحيدةالسياسيةالحادثة،تقريباالتافهةالمحليةيوداامارةوبين

هذاان،اليهالاضارةيجبومما.الكبيرالملكهذاحكؤمةعنوصلت

بل،الحديثالبابليالممرمنالمكتوبةالوثائقطريقش،أيضايصلنالم

منالنوعذلكعنلايخرجالحادثهذامثلكانولو.التوراةطريقعن

معنصمار-نيبوخذصدفيوتكررتجرتالتي،السياسيةالاحداث!

تلكالنتيجةلكانت،أخرىاماكنفيأو،الفلسطينية-الشاميةاللريلات

علىكانحيث،الحصاةابادةأو،الدويلاتهذ،قهروهي،المعروفةالنهاية

فقد.يختلففالامرهنااما:اهميةأيةيعيرهاأويسجلهاالأالتاريخ

الزمن،ننقصيرةفترةوخلال،مرتينوالضغيفةالصغيرةيوداقاومت

حكمةأوتمقلأيدون،فاشلقتالفيمعهاواشتبكتالحالميةالبابليةالسلطة

صدقيا،الملكوممهمايهوياقينوابنهجموياقيمكانْالملك.سيانية

الشخصيةبهانادت،أسمىافكارتحقيقوأدوات،النظرقصارذلكاثنا.

،مضطراارمياكان"التوراةانبياءاكبر،ارمياالنبيشخصية،الملحمية

علملانه،والمخيفةالمرعبةبابليدعلى،والاندثاربإلدمارلشبهينبأيأن

الروصيالاعتقادا!ماذأيضايستطعلم،ق.م621عامقانونان،تماما

،ق.م621قانونعلىالحكم!ذاارميايكتفولم.؟يهوه"بالصحيح

،القد-!فيالممبدوعنالسياسيالكيانعنالتخلييجببا-نهاكدبل
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-ارقةتجوالادمَادوالى،الصحيحالصفاءالىاتوصليستطاعحتى

ميتافيزيكية.

عن،نم!ار-نيبوخذحكمبدايةفييهوداحاكم،يهويافبمامتنع

الثائك،المعقدوضمهمنبالرغم!استطاعكما.اعاديةاالسنويةالجزيةتقديم

،المجاورةالشعوبإالبابليالجيشأسامالزمنمنلمدةيصمدأن

الاء،القدسقهرمنالبابليونيتمكنلموهكذا.بيينوالمواَكالمئُونيين

من،والصفحالعفوطلبفقد،جموياقينالشابالجديدالملكاما.وته4بمد

رجل،00001ومعه،بابلبلادالىاسيرااقتيدولكنه،نضار-نيبوخذ

عامالأولالنفيهذاوقعلقد.الممبدكضوزونهبت،الصناعمنممظمهم

.جموداعلىملكا،،يهوياقين"وعمهوالذيصدقياواصبح،.مق895

،عصيانفيللاشتراك،هوفرامصرفرعونبهغررخى،طويلايدمولم

للامبراطوريةالتابمةالف!لسطينيةالدويلاتبينالفرعونهذانارهاشعل

،ق.م586عامالمصيانهذانار،نممار-نيبوخذواخمد.الآشورية

.القدسلمساعدةاتىممريجيشبسرعةوضد،القدسمدينةوصصرت

القبضالقيضيث،بذلكينبملمانهالا،الهربحاولفقد،ص!دقيااما

!أعدمأنبحد،بابلالىونقل،عيناه!صبة،اريحامنبالقربعليه

الىسكافاونفي،شاملاتدميراثمرتفقد،القدسمدينةاما.الاثنانابناه

،!وداأصبحتوبذا.نيبورمنقريبةمنطقةفيأسكنواحيث،بابلبلاد

فيتصطوجدفقد،ارميااما.بابليةمقاطمةعنعبارة،فصاعداالآنمن

الجديد،الواليلاغتالمحاولةبعد،ممرالىيهاجرلأنمضطرا،الختام

هذهشخصيةمسحتوهكذا.نص!مار-نيبوخذقبلمنئصبالذي

منفائيا،سواءحدعلى،والشحبيالسياسيالصعيديخهعلى،الدولة

ذلك،علىالامريقتصرولم.سياسيوناتباعليهوهيبقولم،الوجود

المكان،القدسممب!دلان،عبادتهبطقوسالقيامالمستحيلمناصبحوالما

أصبحقدالجديداقمانونمعتمشياالموءفيهيعبدءالذيالوحيد
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،البدءمنذبهارتبطواالذين،يهوهاتباععلىسياسياالقضاءانغير.انقاضا

،،اَشورلالماصدثعكسعلىوذلك،بالذاتيهوهعلىالقضاءيمنيلا

علىالبرهان،الواقعفياليهودسبييكنلم.أيضا"مردوكلاروبمده

عندالقصاصمحكمةانمقادعلىالبرهانكانبل،الفراءالآلهةسلطةتفوق

لمأ،يهوه!لتنكرالذي،الخاصثمبهضد،بهاالرسلتنبأوالتي،يهوه

تنبؤاتصدقت،قصيرزمنوبحد.الشركلهةاَيدعلىباذلالهسححالذي

كاوطنهم"لىا"سيقودهمالإلهزبأ"،يينالمنةملأوكبر،"ذنقاإ"لبالرسلا

بابلجمودبينرعرحلقد."داودخلفاءإقيادة"جديدةاقداساايقيموا

عندومااليهتسربتالتي،الثصركعناصركلعنالمجردالاعتقادمننوع

قومية،-سياسيةأسسأيبدونونشأ.فلسطينفيإولعبادةطقوسحلريق

الجديدالاعتقادهذاارتكزلقد.دينيةحاقوس!وبلاوكهنوتممبدوبار

شكلهوأخذ،الانبياءعليهاكدقدكان،عامشاملليدأميتافيزيكيةفكرةعلى

تبنواالذين،الاتباعيحدفلمم.ق62اعامياحوزالماكنونمنقابتمنطلقاالثا

لم،دينيةرابطةعنعبارةكانوابل،اضحبابصةلآيتمتعون،الاعتقادهذا

لهبم،كحماةاليمانضمواممنء/أيضااجانببل،المنفييناليهودفق!تضم

اليهودية.للديانةجددممتنقوناي

رابطةاتباععلئ،متعنتجامدقانوناييجلبهالذي،الخطركانلقد

ومفكريهمانبيائماكبريكنلم،إلبابلادفيالمنفييناليهودقائدأنهودينية

الممتقدات،مضىفيماخكيرالذيم!حزقيالالكاهنكانبل،ارمياالمتحمسين

اليهوديةجمابرهنتالتياللحظةنفسففي..مق621عاموقانون،القائمة

المادية،الاشياءكافة)!رقدرتهاعلىمثاليوكمبدأ!بالئهاعتقادكأعلى

يطبقالذيالانعزالالىالميلأي،المحاكسالثانيوجههااليهوديةترينا

ولقد.والمجتمعالحياةواقعمعتتطورأنبدل،بحرفيتهاالدينيةالطقوس

ذئك.بحد4اليهودإاقيفاألاالمذءمىبإ!ذاؤرُء9

-935-http://www.al-maktabeh.com



طائفةأهمية،يبدوماعلى،خمار-نيبوخذعصربابليويمرفلم

نشأتلقد.اليهمبالنسبةنيبورمنبالقربوالقاطنة،المستوردة،هذهيوه

اليهويةبينالتوتراتواشدالتناقضاتابرزالبابليةالارضعلىهنا

لآلهةباصرِالاعتقادوبين،الماديةالاشياءعنتجردتالتي،التنبؤية

العموسوباقامة،الضخمةالدينيةالابنيةتشييدفيتجسمالذي،مردوك

الدرامتيكي.الطابعذات،الكهنوتيةوالاخنفالاتالأضا!،بتقديم،الغنية
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اصاليةلامبراطوريةنهاية-د

((نا؟ونيدة)دالجديم!والسياسيةالديئيةيلانجلات

كلدافْىامبراطوريةعلىحافطالذي،الآراميالعنصرقمرضلقد

وخارجية،منهاداخليةجمةصمابالى،الزمنمنقرنارباعثلاثة،الحالمية

و!كامردوك"بينالتوترذلك،الصعابهذهاحدىكالْت.تذلللا

التوازنمننوعالى،تدريجيايقودأن،ذلكبمدلهقُدرالذي!كايهوه"

قطتكنلم،والاخطارالصعابهذهانغير.الأدنىالشرفقسكانبين

والواقحية،المرئيةالتهديداتاما.نفمار-نيبوخذلمعاصريوميؤكدةمنظورة

لسلطةالمتزايدالنموالداخلفيفكانت،امرىءلكلواضحةكانتالتي

فيتكنلمالتي،الجبارةالميديينسلطةالخارجوفي،الدولةفيالكهنوت

الامبراطوريةخليفة،الوقتذلك!تىمازالتوافاخاصة،الحسبان

علىنصار-نيبوخذكانعندما،الخطرانهذانيظهرولم.الكلدانية

نتاولتوالتي،الداظيالدولةتنظيمفيومساعيهشضيتهان.الحياةقيد

لتحفدكافيةكانت،وواردةشاردةكل-حمورابيعندالحالهيكما-

بالبيتتربطةكانتالتي،والقربىالصداقةفعلاقات.والدولةالشعبمصالح

2البلادلتحصينالمتواصلوعمله،الحربيةشهرتهلهايضاف،المالكالميدي

نايرون،الميمديينْجعلت،الشرقيالشمالمنمتوقمةغارةضدوالمواصم

الئ!رق!ارةبلادقلبعلى،هجومبأيالقيامعدم،بمكانالحكمةمن

جيث،القوةمندرجةالىنممار-نيبوخذتأثيروصلولقد.لأدنى

الكبير،الميديالغازيكياكسارسبينالجمع،.مق585عاممعهااستطاع

الميدية.للملكةكربياحداالهاليسنهرجعلعلى،اتفقاحيثالليديوالملك

سلطةنهايةالواقعفيكان،ق.م562عامنماوت-فيبوخذموتانبيد
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،مردوك-اويلالضميفالملكابنهيحكملم.الكلدانيةالامبراطورية

اليهوديالملكعنعصانهمناكثر،شيئاعنهنململااننا.سنتننسوى

تجديداعادةفي،اليهوداَمالالىالجاةاعادوبهذا،المنفىفي.يهوياقين

أخركأ،مرةدولتهمببناءالسياسيوجودهم

علىعملتالتي،بابلبلادفيالداخليةالقوىتلكمعرفةيمكننالا

اما.ليضَار-ن!-يكصهرهومساندة،العرشعنمردوك-اويلازاحة

.الكهنوت!نسيطرةالحدحاول،مردوك-اويلانفهو،الممكنالثعيء

الذي،بورسيباكهنةلأحدابنتهليصَّار-نيريكزوجفقدحالكلوعلى

منالملكمذاوزاد،الحكمواستلام،بالانقلابقيامهعندساعدهقدكان

مرد!كومعابدلببوتات،الاولىبالدرجة،البلادلكهنةالامتيازات،جديد

الاشتهلاكية.الموادمنومنتجاتهاالاراضياستغلالايضاومعها،بابلفي

ماتفمندما.الامبرأطوريةاتفاذ،الخطواتهذهباتخاذحتىيستطعولم

ابنهخلفه،المرشتوليهمنالاكثرعلىسنيناربعبمد،ليضار-نيريك

.مردوك-باشيلاواسمه،الرشدسنبمدبلغقديكنلمالذي

تتبعكانتالتي،الاق!عواصحاب،الكهنةمنمجموعةانيبدو

هذهاستغلتقد،بابلفيدوكسكهنوتسياسةعنتختلف،اخرىسياسة

اللفلاغتيلفقد،لذلكونتيجة.الدولةعلىسيطرتهالتفرض،المناسبة

الارجحعلىكانالذي،الخاضَيننوابهاحدلينصب،مردوك-لاباشي

العرشعلىغريباشخصاكانالذي،نابونيدانه:بابلعلىكملك،كاهنا

منكاسلافهكانولكنه،البلادمنكلدانيأصلذايكنلملانه،البابلي

الاَرامبة،نجنهرينبينمابلادفيئغنيااميراوالدهكانلقد.اَرأمياصل

نابونيد،ان،فيهشثهلاومما.حرسانفيالقمرلإلهالكبرىالكاهنةوامه

حاكمه،اثناءحاوللانه،وبكهنته،الدينيةنْزبطقوسصلةعلىكان

كا!اور"فيالقرلإلط،الكبيريناَلمقدسينالبيتينمنكلترسيع
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للالهكعروس،ابنتهبتقديم،أيضأقامْاكم.سوا.حدعلى"حرءان"و

تكررتالتيالسابقةالمشهورةالامثلةبتلكذلكفيمقتديااورممبدفي

لمّفباثماالقولىضايمكننا.الاكَاديالعمربدايةخنى،الزمنمرعلى

مردوكطقوسضد،داخليةبابلبةفملردةامام،للعرشنابونيدباغلاء

منبل،وح!سبالكهنةمنلفئةماديةمصالحفيهاتلعبلمالتي،الدينية

إرتكزتوأخرى،دينيةروحيةأسبابفيهالحبتقدتكونان،ايضاالممكن

ذلكحولمصادرناكانتولما.والآراميةالبابليةبينالعنصريالتناقضعلى

كناباتترينا.قاطعبشكلالسؤالهذاعلىالاجابةنستطيعفلا،قليلة

الإصلية،البابليةالآلهةظاهرياعبدفدالملكهذاأنحوزتناةالتي،نابونيد

حديثة.أبنيةعدةوأقام،البلادفيالقديمةالمقدسةالبيوتاتوحسنووسع

فيعريقةتأسيسيةبناءوثائقضنيكشفعندما،بالسحادةيشعركانلقد

نابونيدصفوهكذا.السابقفيعليهكانتكماالمعابدبناءويعيد،2القدم

عنيتخلىأن،اليهاصكانالذي،الأثريذلكبأنهالمؤرخينعندالملك

عليه،الحكمهذاوأيد.الخاصةدراساتهأجلمن،العامةالسياسة

ننتيماء.واحةمدينةفي،متواصلةأعوامثمانيةمكثانه،الفريبةالحقيقة

يمكن.-زاصارلابنهِبل،بابلفيالصكمتاركا،العربيةالصوا+وسط

مننوعهوالذي،الهجائيالشمرذلكشخصيتهعنالتهمةهذهينبلأن

تحريرانهعلى،كيروشيدعلىبابلبلادفتحوتعلل،نابونيدتدينوثيقة

كئبت،قدالتاريخيةالوثيقةهذهتاكونانيمكنلا.نابونيداخطاءمن

،مردوككهنوتمؤيدياحد،ذلكفييحاؤنه،كيروشاتباعاحدمنالا

الاتجاهمنكمحررخر6وبمعنى،كمنقذ،؟كاثيروشبيحتفلالذي

.،نممار-نيبوخذ"،،بولاضاربو-نا"الكلدانيينللحاكمينالسياسي

نابونيد،"!يكونالمولكنهما،الاصلاَرائَييالملكانهذانكانلقد

احياءفيتنصر،مهشهماان،بمكسهالملكانرأىاذ،شماليينرامييناَ

البلاانحارجالىاشعاصاوايصا.له،البلادفيالمقدسةالعريقةالحضارةوةهث
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التقاليدهذهحرمةاخترقبأنه،نابونيدالتاريخيةالوثيقةهذهتتهم.!اخرى

وأممل،مردوكمكانلوضعه،!كريباالهاواستورد،نا!يةكلفي،المقدمحة

لينطوي،الاجنبيةالبلادالىخرجةأنه،ذلككلوتوج،كحاكمواجباته

.تيماءفينفسهعلى

،كبيرةقوةظقعلىعملواقدءوانصارهنابونيديكونأنالممكنمن

اخاءكافةفي،لآراميةالقبائلسائرشملبجمعوذلك،الايرانيالضطرضد

الإلهطقوسدعم/عليهانرأى،.ذلك-الىوللوصول.!ادنىالثرق

اكثر،بشخصهالغربيينالاَراميننرب!،بواسطتهليستطيع،الدينيةزِنْ

وهذا.مردوكلسلطةالأولىوبالدرجة،المحليةاالبابليةلل!تقاليددعمهمن

نص،1في(القمرإله)،إلطمعبدبناءمناتظذهصبيعلكأن!يمكن

إفاءحدْالى-يقالكما-ذهبقدنجدهبينما،لياشهمحورأ

يفسرأنيمكنماوهذا.عديدةلسنوات،مردوكعيد،السنةرأسعد

يمكنحيث،ال!ربيةالقوافلمحطةمدينةفياعوامعد؟اقامتهصأيضالنا

اجتياحخطرضد،البدويالشمبقوةوتنظيمتجهيز،حاولقديكونأن

الايرانية.الاقوامبواسطة،يلأدئالثرق

كئاباتيناقضالذي،نابونيدشضيةلمفهومالتصحيحهذامثلان

يمكن،فيهاومبالغمماديةكنابيةوثيقةعلىايضايرتكزانما،الرسمية

سياسيكرأسقبلاالمرءتصوره،مستقلةبابليةلدولةملكاَخرتقلبأن

اكبرعدو،لاهدافهواععدوالىئقلبه،كفءغيرغريبوشخصغبي

.فارسملككيروشوهو،مماصربه

نامنفبالرغم.اليائسموقففي،حالكلعلىكان،نابوئيدانبيد

الشرقانحاءكافةفي،ولغوياقوميانفسهتثبيتاستطاع،لآراميالمنمر

خاصكبيرعالميفكريمذهبالىافتقارهمبسبب،جزواانهمالا،يأدفى

ايشلامعن،شصييجمعواصدتنظيمالىطحتهمبسببوبالتالي،بهم

منافسة،ذلكبعدزِنالإلهيستطعولم.والسياسيةالفكريةالقيادت!ؤمام

!لأثم--
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ثاوالاما؟الاثوامتكنولم.،يو."و،،مزدااهورا"و،"مردوك"

الشمبانبهيتمتعكانالذي،التنظيممجابهةعلىبقادرة،المبعثرةالآرامية

الاخمينيالملكيدفي،ق.م953طمبابلفسقطت.والفاوسيالميدي

الروصيةمردوكسلطةانغير.فارسيةولايةبذلكواصبحت،كيروض

الاجنبي.الحكمتحتحتى،الامربادىءالجاةءلمىاشرت
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لتصماافصاإا

العالميةالفرسيةامبراطور

الاخمينيينبقيادة

رديوسحثىبروشمن*حطثتطور-2

اغتنم،الفتيةالميديةالبلادق.م065عامالسكيتيوناجتأحعندما

يدهوضعقدكانالذي،ايرانغربفيبارشوماملك،اخايمينبنتايزب

ليتوغل،الفرصةاغتنم،انشانالمجاورةالشرقيةالجنوبيةالمنعمةعلى

هذااستطاعوبذا.(فارس-)بارزامنطقةفيالشرقيالجنوبباتجاه

نصيبمنفكان:ولديهبينمملكتهتقسيمق.م064عامموتهقبل

فقد،اَريارامينالاصغرابنهأما،بارشوماالامالوطنعرشالأولكيروش

الحقيقية.فارسبلادعرضاليهل1

فيالسكيتينعلىق.م635عامكياكسارس)1(قضىأنبعدولكن

لابنيْيبقلم،جبارةقوةسنواتعدةخلال،الميديينمنوجعل،ميديا

لديناليسأنهصحيح.اترانفيواسعحيويمجالذلثهبعدأخايمين

الفارسية-الميديةوالعلاقاتالسياسيةالاحداثتطورعن،كثيرةمعلومات

صطمالذيهوكياكسارسيكونأنالمرجحمنانهالا،الوقتذلكير

الكبير،وبالملكفارسبملكنفسهلقبوالذياَريارامينسلطة

.الملوكوبملك

جميحا.أصكرهمأنبمدقهرهممنتمكنالملكهدابانهرودوتيلكر)1(

--*ثم-
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كامرضهيزتازب،حفيدهولاt"ريامآ،،آريارامينابنيحتللم

للجناحفارسبلادكياكسارستركبل،ماكلقبخنىيحملاولم،فارسر

تابحين.كملوكبارشومابلادحكمفياستمرواالذين،الاخمينيينمنالاَخر

البارشومي"لأولكيوشلالالثانيالابن،لأولقمبيزالىأوكلفقد

،-نينوىالىكرهيةبانيبال-اشورقبلمنأروكواخوهاقبدالذي-

.فارسبلادالىبالاضافة،بارشوماالخاصةبلادهادارةاليهاوكل

لينمقسماق.مالسادسالقرنمنتصفخنىالأدنىالصرقعالمةقي

المايمينلتخطيطوفقا،"بابل"و،"ميديا"الكبيرتينالسلطتين

هذافيالاخمينيونيلمبولم."نم!ار-نيبوخذ"و"كياكسارس"

هيرودوتروايةصدقتولوصتى،ئانويدورسوى،الحالممنالجزء

تزوجقديلأولقمبببزانتقولالتي(الخ701000ص:الاولالجزء)

انسانأييستطعولموخليفتهكياكسارسابنأيأزتياجالميديالملكابنة

،فاوس"عرشبموتهتركالذي-نفسهالأولقمبيزولاالعصرذلكفي

امالماحكمبأنيتصورأن،-الثانيكيروشايأكبرلإبنه"سوزيانا"و

تمسه،الثانيكيروشوانخاصة،قليلةسنواتةهدنصيبهممنسيكون

كيروشنياتمكاابأننيدلونااعتقدلقد.تياجزلكبيرأالميدياللملكبعاتاقملكاكا

،الميديللخطرمضادةقوةفيهيجدأناَملامحهفتحالف،محدودةالثاني

بأنه،صنبمدضمرنابونيدولكن.بابلبلادباسترار!ددكانالذي

الفارسي.الخطرهو،أعظمبخطر،الميديالخطراستبدل

توليهمنسنواتستبمدأي-ق.م552عامكيروشرفضلقد

للدفاعاكباتنافيأمامهالمثول،أزتياجالأكبرالميديمليكهطلب-الحرش

الميديين.بضدالحربدأبلالحصيانبهذايكتفلمانهالا.تمسهسكن

مدينة،ص"الطمدينةاخنلالليحيد،مستبشرأالفرصةنابونيداغتنم

لانه،الكبيرةالميديةالسلطةانهياربعد،الصحداءفتنفس.واسلافهإلهه

مجابهتها.علىبابلقدرةفييشككان
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باتجاهتوغلبل،وحدهاكياكسارسمملكةالثانيبهبروشيحتللم

فكلةمنحتهمالذين،البكرالقوةذوي،الاشداءالفركهمحاربيهمعالغرب

نهرالهاليساجتازوعندما.فيالقتالجبارةديناميكية،المثاليةمزدااهوراالههم

كله،والعالمنابونيدأحس،الصغرىاَسياغربفيالليديةالمملكةليهاجم

مةالمششالاكارثةدفمتولذا.الأدنىال!ثرقعلىبفجرهأطلجديداعصرابأن

للوقوف"بابل"و،مصرفرعون)j"سبارطه"و،"ززارد،بملوك

.نصرهعلىالآمالمردوكوكهنةالمنفىيهودعقدبينما،الجبارالغازيبوجه

عاصمةواضنل،الليديالجيشهزمقدكيروشكان،ق.م546عاموفي

بالنصر،اليونانيونالمنجمونوعدهالذي،كروزيزفرأىليدياملككروزيز

محاملته.أعداؤهفأصنمحظوظاكانانهالا،عنهتخلتقدلهتهاَأن

فقسمتالأدنىالثرقحكمتحتمرةولأولاليونانيونوقعوهكذا

الفارسية.الامبراطوريةالىوضمت،قسمينالىليديا

كروزيزعلىاتنصاوهمنسنواتسبعبمدبابلكيروشدضللق!د

الدياليواديومن،اوروكضدعيلاممنهجوماوجهأنوبمد،الليدي

مقاومة،أيةبدونالحاصمةكوبيرازالفارسيالجيشقائداحتل.زيبارضد

،كيروشودخل.هناكعليهالقبضالقيحيث،بورسيباالىنابونيدفهرب

الىنقلهاقدنابونيدكانالتي،الاجنبيةالآلهةواعاد،مردوكيديفقبل

بابل.علىالثانيةالدرجةمنكملكقمبيزابنهونصب،اوطانهاالىبابل

مقرجعلت،سلميةبصورةبابلدخلتوعندما":كيروشيتحدثوهنا

مردوكبيوصبببمالامراءقصرفي-والابتهاجالتهليلتحت-السلطة

الصلواتاقمتالذيالوقتفي.الكبيرةال!ابليينقلوبالعظيمالسيد

المالم،جهاتملوكسائرالكبيرةالجزيةليقدملقد...اجلهمناليومية

،...الاسفلالب!وحتىايأعلىالبحرمن،المرشمقصوراتيقطنونالذين

قدمردوككهنةانفيهشكلاومما."...بابلفي"قدميوقبلوا

كابوسمنخلصهمحيثمنقبلالإلهمرسلكمحرر،كيروش"باحتفلوا

فيثبي--
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علىانتصارهبعدكيروشالملثهالثانييشوعصاولقد.نابونيدحكم

ويميدفلسطينالىيقودهمسوفهوأنه،المنفيينلليهودكمنقذاكروربز

التيالسنةأيفي538أصدركيروشفيعاموفعلا.القدسفيمحبدهالىيوه

اىابالموثةلليهودوالسماحالقدسفيالمعبدبناءباعادةامرأ،يايلغزولهلت

فلسط!.

خىرلحدودالهنديةنحوالثرق)مبراعلوربتهكيروشمتىوسعنعرفلااننا

الثيءانالا.مصرعلىللزضاالخطةكعقدبالذاتهوكاناذاوفيما

الآلهة-ملوكعرفهاالتيالمناطقتلثهخاوزتقدسلطتهانهوالمؤكد

فيق!مبروفةتكنلممثاليةانجنماعيةنظمعلىساروانه،الاكاديون

اتضلقد.للحثيينتابمةكانتالننيالممالكظئهفيول!لأدنىالثرق

محتنقيمنكيروشكانصل-قائداإلهامزدااهورامنكووش

يماملوأنالمغلوبةالثموبعلىيشفقأنلهقدر-؟لاأمالزاوا!ستريه

ل!الصديق.الصديقمماملةواَلهتهاايأجنبيةالثوببك

الصميدالسياسيعلىنتكاالتي،كيروشالكبيرةاطورية)مبرقسصتالقد

يلألففيوالآواميةالجرمانيةالهنديةالكببرتينالشحبيتينالهجرتينحصيلة

وكذنكالايونييقالطبيعةوفلاسفةالكلدانيةالصكمةمنلكل،مقهالثانية

الضي!دةأيناكاومعه!امزدااهووا"و"يهوه"العالميتينالديالتينلكلتا

.مرثوكعبالةوهيالمتطورالعرقةالبابلية

غزوةفياصابتهبجراحالارجحعلىمتأثرا.مق528عامكيروشمات

امبراطوريته.منالشرقيالشمالفيالبدوباطارد

اق!محامحةالروحبتلكيتحلىالثانيقمبيزوخليفته!برابنهيكنلم

فيحتفهقمبيزيلقا3ولو.والدهلدىكانالذي،الرؤوفاقيوا

الامبراطوريةفكرةبسببهلفشلتقصيرةفترةدامظالمحكمبحدالشامبلاد

باقربافاسيسبنالثالثبساميتيشعلىْاتتصرأنهمع،كلياالاخمينية

ثم-9-
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الىمصراثرهاعلىوضمعنايةكل!لهاخططحرببمدبيلسيوممن

هذاتجلىوقد.العظيملسلفهالنقيضيشكلكانانهالاالامبراطورية

ممر.علىفرعونأنفسهتنصيبعندسلكهاالتيابشاذةالطريقفيالتناقض

كهنتهاومنحواحترامهاالمصريةالاَلهةبمض!ص!بتقدفيهقامالذيالوقتففي

عندالحيواناتتقديسواخنقر،أخرىمعابدبالمقابلهدم،خاصةامتيازات

ابيسثورقتلعلىأقدمبللهاتفهمايظهرلمأنهاذوعباد!االمصريين

تارالوطنفيتندلعأنالمجيبمنليسولهذا.ذلكبحدودفنهالمقدس

اخيهاغتيالدبرقدكانقمبيزأنإذ.الطويلقبغيابأثناءعحميان

فيهرأىلانهمصربحملةالبدءقبل(ديسسمير)باردئاالاصغر

السصةأحدانتحلمدةوبحد.الشرقيةالمقاطماتعلىكوالعليهخطرا

قمبيزوجدوهكذا.لنفسهالسلطةواتنزعبارديَّاشخصيةجاوماتاواسمه

لتبقىأخيهاغتيالعلىأقدمبأنهالموتفراشعلىوهوليمترفمضطرانةسه

الاخمينية.السلالةفيالاقلعلىالسلطة

الذيداريوسعنهيحدثناالامبراطوريةأنقذتوكيفذلكحدثكيف

وحفيدهيستاسبسابنفهو.الاخمينيةالسلالةمناَخرفرعالىينتمي

.قهرهقدالميديكياكارشكانالذيالوصيدبارزاطكاَريارآمين

الفارسية:ثلاثلغاتفيالمسماريبالخطنقشتفيكناةةذلكعن-يحدثنااف

:بيهسترنصخورعلىوالاكَاديةوالميلاميةالقديمة

اتيتضنىالساحر،جاوماتاضدبشيءالتفوهعلىاحديجرؤلم..."

فقتلت،...مزدااهورافأعانني.مزدااهورال..وتوسلت.أنا

هـفي.اتباعهمنالرجالالساحروخيرةجاوماتاالمدعوقلائلرجالبمساعدة

ميديا،بلادفينيساياسمهامنطقةفيأوءاتشسيكاييسمىحصن

ملكا.اصبحتمزدااهورامشيئةوص!سب.السلطةمنهواتنزعتقتنته

بالتفصيل،بيهستونكتابةوتنحدث."...السلطةمزدااهوراومنحني

والّصاذسلطتهدعائمتئبيتمنوحزمدها.بكلداريوستمكنكيف

-+.-
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القسمفيخاصةالمحليةالثوراتنشبتعندماالتفككمنالامبراطورية

حكمه.الىبايلوبلادفارسأخضعوعندما،الامبراطوريةمنالثمرقي

،بعدواحدةسنةخلال،مزدااهوراوارادةتمشيابهقمتالذيهذا،...ل!

انتصرتمزدااهورارادةباو.تسحةعشرمعركةخضتغمار،ملكاأصبحتنأ

الملوكأولشكعلىقضيلقد."...ملوكتسمةواسرتجميعافيهـا

وكانديسسميربأنهأدعىالذيالساحرجاوماتابينهممنالدجالينالشممة

عنبابلوفصلنابونيدابنانهادعىالذيبل-نيدينتوايضابينهممن

منفملهماجميعبأنوأقسمهولاءاسماءداريوشسدوقد.الامبرا!لورية

بتماليمالمتشبعوبروح.والحقيقةوينطبقواحدةسنةفيتمقداعاجيب

مزدااهوراساعدنيالسببولهذا...":داريوسيقولمزدااهورا

أنالاظالماولادجالاولامتعدياق!اكنلملاننيالموجودةالأخرىوالاَلهة

ضدالقوةاستخدملموالواجبالحقمنمنطلقاصتلقد.أصتيولا

.،...فقيرأويتيماي

حضوراكانواالذين،،الفرسمنستةداريوسيسميالختاموفي

لأفكارانا.ديس،سميرنفسهأسمىالذي،الساحر،جاوماتاقتلتعندما

انها،التقريرهذاخلالمن،بدائيةجديدةلنةفيعليناقبجديدة

الاخيرلامبراطوريةاالمنظموانماالحقيقيالمجددفقطيمدلااصبحرجللروح

كيرويق.

والخار!الدأخليالبناءفيمتواصلةسنةوثلاثينس!تداريوسعمل

افريقياوالصطَ!شمالفيالليبيةالحدودمنامتدتالتيالحالميةالدولةلهذه

حتىالشمالمْيقزوينوبحرالاسودالبحرومنالهندوسنهرضنىالايجي

الاوالساكيتيينالهنودضدحملانهتاكنولم.الجنوبفيالهنديالمحيط

الخارجيةالاخطارلدرءداريوسسمىوكما"الامبراطوريةحدودلتدعيم

طرلاليونانباستثناءنذاك7المتمدنالعالمشملتالتيالامبراطوريةعن

فيوالاستمرارالمملعلىقادرةوجحلهاالداخلمنالامبراطوريةحماية
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الحظيمة.الامبراطوريةتلثهفيالداظيةالخدماتمجالات

وخدمة6لبوضرقانونمنالادارةفوا!كافةالتنظيمهذائملوقد

لقد.واللغة،والاكتابة،والمواصلات،والبريدوالتجارة،الجيشفي

الافكارهذهقيادةاقكانهكيفيةفييتجسمالملكلهذاالرئيسيالهمكان

.أاصطدادونوتثمرتنتجبسلامتميشجعلهاامكانيةثهمضلبتحبيرأومجتممة

التاريخ،فيالاولالنزاعحكمهمنالاخيرةالسنواتممهاجلبتلقد

يكنولم.اليونانيةالمدنودويلاتالفارسيةالامبراطوريةبينجرىالذي

j.لهذه aJIمنها،كلنفوذمنطقةحمسب،عاديةأهميةسوى،الواقعفييلات

البثرلة،تطورمراطهاهممنتحتبرالحقبةهذهاننجد،ذلثهمنوبالرغم

لا:لاصطدمتاذ.القديمالشرقتاريخمنالاخيرالفصلالوقتوبنض

الهيلليني،الأنسانانه.الغربانسانبعقيدةسيا7غربعالمعقيدة،مرة

!العقيدةعلىالحكمة،.مقوالضاسىالسادسالقرنمنذيفضلأخذالذي

.الخاصبتفكيرهاليهااهتدىقد،الاموركلمقالبسانيعتقدوالذي

تطوراتهولاخنى،والغربالشرقبينجرىالذي،النزاعهذايدخللا

يومناخنىمسترامازال،ابخنزاعصذاان5بحثنامهمةصلبفنيلأولى

يعرتلم.والغربالثرقمنكلوعقليةتفكيرفيللعياقظاهرا،هذا

يصطدمالتي،الآلهةسوىيعر!لمانه.الامورعذهمثلالقديمالضرق

فامبرطووية.وخارجهاالانسانيةالنفمىضمن،والماديةالفكريةمجالاتا

المجألاتهن!هلبناء،مماولةخر1سوى،الوقيفيتعدلا،داريرس

القديم.الرقباتاممحاولةاَخرانااخرىبكلمة،ا!يوية
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*مبراطوريةوتنظيماطكمفصم-ب

صدفيالعالميةالفارسيةللامبراطوريةصورةرسميمكنهكذا

القديم.الث!رقلتاريخعرضناةمانختتمالنني،داريوس

التيب،تلكمناكثرالشموبمنعدداالاخيمينيةالامبراطوريةشملت

..مقوالسابعالثامنالقرنفيالاَشورية"يةالامبراطورقبلمنتحكمكانت

شمباوعشر-نتسمة،الرستمنقشيفيقبرهإةكنافيايأولداريوسذكرلقد

الحضارذاتالشموبالىالاضنافةإ،الشرقيةالحدودشحوبمنبربريا

الدو)ةضمنببعضهاالشعوبهذهترب!التي،الاواصرتنجسم.ْالعريقة

حيثم!الآريينإلهمزدااهورارحمةفي،الفرسنظروجهةفيالواحدة

الطريقْ،عليهاليصمهل،وتفهمهاتميهاالشعوبهذه،داريوسجحل

عهىالحفاروان.بيهستونكنابةفيوردكماوذلك،بقوانينهلكحاطة

شموبعلىبسلطتهيدبنالذي،بالذاتالملكبشخصمتملقالامبراطورية

رأواالآريينانال!،الهايومايكنلمالفرسفملك.الخاصلإلههاجنبية

كئأبةفييذبهرولم.الهاالقربىبصلةالنارالىتمتالتي،جاشلتهعظمةفي

فالملكية:"الفرس"السيدالشحبعلىالملكهذاسلطةعنشيئاداريوس

:4الفارسالأسربينمنأولىكأسرةللاخمينيينموروثحقهيالفرسعلى

لأسرزصاءاخذ،الملكجانبوالى،الملكيةْفيالحقلهاالي،السبع

الملكعملاستشاريامجلساوشكلوا،خاصةامكنة،الاخرىالست

داريوسم!ساعدواالذين،الستبأولنك،علاقةلهؤلاءوليسهذا.إخصانحه

تختلفلم،هذاالدولةقانونمنوانطلاقا.سميرديسا)دجالالملكضد

انتي،اللآشوريةالامبراطوريةعنتأسيسهافيكثيراالفارسيةالامبراطورية

علىالحكمم!قوتهمنانطلاقا،سيدشعبفيهمارس!مسباسياتنظيماشكلت
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الشموبهذهبينخاصارفيعامكاناتبوأفقدالفارسيالشعبشقيق،الميدي

بالدرجةاتتمشاركة،اسيةالسياالامبراطوريةقيادةفيوشارك،المحكومة

الفارسي.الشعببحدالثانية

حضارتيهماعلىمحافظتينبقيتافقد،ومصرابلإبلاديخصفيماأما

.هامسياشيدورأيتلعبالمانهماالا،القديشين

اقدم،فارسعلىملكاالثانيكيروشفيهاأصبحالتيالسنةنفسففي

كا.كاديبازار"اسماه،الامفارسبلادفيلمملاكتهمقربناءعلىالملكتا5

اصماليونانيونعليهااطلق،محليةعاصمةبالمقابلشيدفقد،داريوسأما

.،بارزا"الصغيرةالمدينةفيمحصنقصرعنعبارةهيالتي،يبوليسبيرز

بالرغم.الأدنىالشرقفيثريةأةدةآأعظماليومهذاحتىالمدينةهذهتمتبر

الاخميني!والنحتالممارةفنبقاياواغنى-اجملتحويانهامن

العاصمةاما.المالميةالفارسيةالامبراطوريةلحكومةمركزاتكنلمفانها

الماصمة،سوزامدينةحصنكانتفقد،الفارسيةللامبراطوريةالحقيقية

بائمنوجمزه،واصلاصهتوسيمهعلىداويوسأقدمحيث،لميلامالقديمة

مقاطصاتكافةالىينتمون،مهرةصناعيدعلى،والمفروشاتالمواد

سوزاقصرمنالملكيتخذلم.الهندخىالايجيةالجزرمن،الامبراطورية

والميديين،الفرسالاشرافقبلمنمحاطاكانوانما،فقطمالوبيتم!كنا

علىاذ،البلارواشرافمنالوقتوبنفس،الاقطاعاشرافمنكانواالذين

ألاارادواماISI،البلاروفيللملك4الولايقدمواأن،الكبارالاقطاعيين

تحتوعاش،،السبعةمجلس،أيضالديهكانوهنا..رحمتهيفقدوا

المحس،موظفيهاكبرقيادةتحتشكلواا-لذين،؟الخالدين،الالفصاية

جهازكاملJصكانفقدذلكالىبالاضافةو.الخاصحرسه،"شيليارش،

السكاة)1(كبير:منكل،خاصةبصورة،فيهبرزالذي،القصرموظفي

الرمح،وحامل،المربةوسائق،الخزينةورئيس،الخيولسواسورئيس

مثلاليهورمنأوالخصيةمنااممتأخرةعصورننالساشكانلقد)1(

."نيحمايا"
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اما.الملكقبلمنعينوا،حكاميدعلىوذلك،النريبةالشعوبمنعدد

اجمتمالان،الفكريةالناحيةفيتجلىفقد،الامبراكلوريتينبينالفرق

الناحيةْعلىاكدتقد،اَشورالإلهتعاليمعنتختلفاشا،مزداا!ورا

كذلك.قديمابرانيإلهكأعظملماهيته،والانسانية،ايةالمثاالاجتماءصة

المريقة،الحضارةذاتالدولعلى،الأجانبالاخمينبجنحكموطأةتخفة

المدلثاعتبار،الايونيةالمدنودويا،ت،وفينيقيا،وممه!،بارلبا،دورةل

وترك،البلدانلهذهالمحليةالاَلهةقبلمنالمختارانهعلى،نفسهالفارسي

براقبةبلادهميحكمون،صغاروامراءمتسلطينمنالمحليينالدولزعماء

؟ساترابِنْ،النظاميكونانيمكن.الفارسيةالامبراطوريةساتراب)1(

الذين،الولاةنظام،جداكبيرلحدطبيمتهفييشبهالذي(الولا"ةاي)

صدفيأسسقد،الاَشوريةالامبراكلورية!داَخرفيالمقاعلعاتحكهوا

التسمية،هذهانهو،ذلكيرجحومما.كياكسارسالميديالملك

نانجدذلئهعنالنظروبغض.فارسيالىو)يس،ميديأصلالىتعود

كا!ساترابِنْ،الاكثركانولما.داريوسصدفيالايكتمللمالنظامهذا

المائلاتالىينتسبونممنأو،الفرسالامراءمنجميمهميكنلمان

واسطةعنعبارة،،:نساترا"النظاماصبح،بفةالشروالةارسيةالميدية

وقد.الامبراطوريةعلىللحفارووبالتالي،الفارسيالشمبلسيطرةاخرى

مقوماتاتحطممتقد،الغربيةالأدنىالشرقبلدانشعوبانالمرءيفترض

لدرجةلمالآشوريةوالتسلط،التهجيرسياسةببب،الخاصةالشخصية

.عسكريأوسياسيعملبأيالقيامعنعاجزةالشموبهذه،م!هااصبحت

شعوبيا،اتحادا،الفارسيةالامبراطوريةشكلتفقد،ذلكمنوانطلافا

كانالتي،انسياسيةا)هقيادةالسيدالفارسيالشعببتسلم،عليهحافظت

الشمباما.السلطاتكافةشخصهفيوعدوقد،رأسهاعلىالملك

الفارسزالملكقبلمنالوالىعلىتطلقيونانية-فارسيةتسمية)1(

الاصبراطورية.منمامقاطمةعلىللاشرات
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واليوناذِون.المصريوننوهوفنااطباؤ.أيضالديهكانكما.الصولجانوخامل

سائرمن،الملياألادارةخيورو،خاصةوبصورة،معاهنااكعمتوكذلمحه

الارجح-على-رأسهوعلى،،السبعةمجلس"يدفيالامبراطوريةانحاء

الممكنومن.الكبيرالوزيربمثابةكانالذي،الخاصلعرسالاعلىالآمر

اخذالذي،الامبراطوريةمستشار،السبعةهؤلاءالىانضمقديكونأن

والديبلوماسية.السياسيةالمراسلاتكتابةوهومنصبأ!رعاتهعلى

ئستعمللمبينما،الامبراطوريةلدواوينالرسميةاللفةالآراميةكانت

وأ،والتماثيل،المبانيعلىالكتاباتفيالا،والبابليةوالحيلاميةالمارسية

أوجدهاالتي،المسماريةالكتابةتستطعلموهكذا.صرفةمحليةمناسباتنن

ةا!ضقتهالذيالنصرايقافمن،الخاصةللقمالاخمينيونالملوك

الخفيفة،البردىبملفاتمرتبطةلآراميةاللغةكانتلمد.الشرقفيالاَرامية

فكثر.كثرالطينيةالرقمامامهاتراجمتبينما

الذي،الكبيرالموظفذلكمقريكونأن،القصرهذافيأيضاهنايجب

لقباليونانيونعليهاطلقوالذي،وخبرتهملاحظاتهعنالملكيخبركان

ليسكانالذي،الامبراطوريةمفتش،الموظفهذاانكالقد.،الملككامين

التفتي!شأيضاوانما،الضرائبوكرض،الزراعيةالامورمراقبة،فقطعليه

يرافقهوكان.يديروفاالتيالبلادنفسفي،وحكوماقم،الماتراِبنْعلى

.فوراالمناسبةالاجراءاتليتخذ،الجنودمنكافعدد،رحلاتهفي

الجديد،التقسيممنذالمشرينعل!همبلغالذين،الساتراِبنْكانلقد

كان!مد.للملكالمباشرينالنواب،للامبراطوريةداريوسبهقامالني

.تامباستقلالوذلك،المرتمتحتقعالتي،البللأم!نشضونادارةعليهم

القاضي،بدورمنهمكلقاملقدألىالدولة.ونقلوهاا!رائب،صملوالقد

الشموبمعوالمحادثاتالاتصالاتواقاموا،الم!ةالامنقو!7مرو

فيالملكبلاروعن،مصغرةصورةبلاطهمكانلقد.المجاورةالاجنبية

فيهاتمرح،الاطرافمتراميةمنتزهات،كالملك،يملكونكانوا.الحاصمة
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يخهايستطيعالتي،بالجنانالمنتزهاتهذ.تسمى.المتوصشةالحيوانات

وبألاضافة.الميدالىالذهاب،الفارسيةوالعادةتمشيا،بنْتراالساهيلاء

ومن.القواننناصدإربحق،مالحد،يتمتعون،هؤلاءكان،كلهذلئاالى

،بنْالساترامنالحشرينهؤلاءسلطةالملكيبقيولكي،أخرىناحية

من،هؤلاءيديرهاالتيالبلادسكانوليحمي،المركزيةلإدأرةامرةتحت

المقأط!،فين3موظفاكبرمنهمكلجانبالىفوضعقاموالظلمالتعسف

أكلك.اماممباشرةمسفوولاكان،ملكيساكرتيرأي

فيمقاطعاتم،واستغلالهمالمحكويننعلىالضغطمضاكلكانتوقدهذا

تكرارقللموبذا.ذلئهمثلحدوثدون،يوميمضلمبحيث،الكثرةمن

المقاطملتادارة4أثنا،بعدفيهاالكبيرعددهاعنلمالحواثهذهمثل

اوجدفقد،عامةوبصورة.الرومانالحكامقبلمن،الرومانيالعصرفي

بطرمواالي،الشبكةيشبهنظاما،(المقاطمات)الساترابننظاممنالفرس

المرءلجنسجولمهذا.أمرهبمعلىالمفلوبينالامبراطوربةوشموببلدانفوق

وأ،واسهةكانتعيوفابأن،تميزتوانما،واصدنمطعلىالشبكةهذه

الحاجة.حسبوذلك،ارخاؤهااْوشدهاللرءويمكن،ضيقة
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الفارسيةيلامبراطوريةفيالضاراتوتشمب،وحدة-ص

الأدنىالشرقياتامبراطورمنغيرهاعن،الفارسيةالامبراطوريةتميزت

وضعصعيدعلىممينةوباجراءات،الادارةمنخاصةبطريقة،السابقةا!مديم

الجيش،فيالخدمةصميدوعلى،منهااجزاءالايصلنالمالتي،القوانين

شك،بلاالقديمالأدنىالشرقحصللقد.عليهاوالمحافظة،الطرقوشق

خدمةالىبالاضافة،المذكورةالميزاتهذهإواسطة،الوحدةمننوجعلى

باستخدامهم،الليديالملكنفليدوكذلك،والاقتصادية،الحكوميةالمراسلات

هذاوساهمكما.!لبقهامناولا.لملكهذاكانحيث،بالحملةالتداولطريقة

اتساعااتسمتالتي،لآراميةوالكتابةاللغةالىبالاضافة،الوحدةمنالنوع

خلدفييدرولمهذا.الامبراطوريةصحيدعلىالفكرتطورفي،كبيرا

الوحدةهذهحدوديتخطواأن،الفرسشمبهمخلدفيحتىؤلا،الاخمينيين

الوحدةمننوعا،ليفرضواأوليخلقوا،،دنىالشرقلشموب،الادارية

ليضموا،ممتقدهمعنالتخليعلى،هؤلاءيقدمولم.التامةالفكرية

ايضايحاولِوالمكما،القديمةللحضارةالصانحيناولئكمصاففي،أتمسهم

،الشاموبلاد،بابلبلادفي،الفارسيالفكرنشرفيالقوةاستخدام

.الصغرىسيا6و،ومصر

الحقولكلفيالمريقةالرافدنبلادحضاراتيدعلىالاخمييونتتلمذ

اللغوية.التحابيرصياغةفيأو،التكنيكأو،اليدويةالصناعاتكاذتسواء

في،والفنيةالممماريةمنشأتممنيخلقواأناستطاعواذلكمنوبالرغم

"سوزايو،"الرستمتفشي"و،،بيرزيبوليس،و،"بازاوكادي"

فيينتبهأنالمرءعلى.الخاصوالرو!الفكرياتجاههمعلىشاهدارمزا

والى،تنفيذهاوحسن،مخططاتهاأصالةالىخاصة،المجبارةالمنشأتقلك

الاخمينية،اللغةإسلبربفيالبساطةوالى،التصويريالفنمواضيعتعدد

بمضعلى،الزائداهتمامهيركزالاوعليه،داريوسكناباتلغةتشبهالتي

لفةفيودمجتالاجنبيةالشموبوعنالماضيعناقتبستالتي،المناصر

الخاصة.الاخمينيين

-+8-
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لاخميئيةالامهراطوربةوديازاتالاخميمْببببنريانة-د

ثقلتحتنا،تالتي/الاخمينيةالفنيةالمنجزاتهذهلغةماكانتاذا

على،ذلكمعحافظتقد،القديمالشرقتطورنهايةعند،المريقةالتقاليد

كانتالتي،الخاصةالفرسلديانةيمودذلكُفيالفضلفان،بهاخاصطابع

الناحيةمنفصلواهماغنىان.الفارسيةالحضارةتطورعواملاحد

الخاصالفمل،شكلاهو،القديمالفارسيالعصرفياعالميةاالتاريخية

الاخمينية.الامبراطوريةوديانات'الاخمينيةبالديانة

يأ:السابقةالسنينفيعولجت،مشاكلةأهم،التاليالم!ؤالاصبح)قد

فيالحلماءاعتقدلقد؟الاخمينيالعصرفيوملوكهمالفرساعتنقهاديائة

الحقبةتهِالعامالاعتقادشكلتقد،زاراتوستراتماليمان،السابق

يكونأنيمكن،"افيستا"الفي،الخطيتسجيلهاوان،الكبيرةالتاريخية

الملك،هذالوجدنا،داريوسكتاباتمنانطلقناولو.لاحقعمرفيتمقد

منوانلإقاكما.والارضالسماواتكخالق،الهكثبرمزدااهورايمجد

انما،اعتقادهبأن،الاستنتاجيجوزاعدائهعند،الدجل"لذكرتكراره

بالمراعوذلئه،زاراْنوستراتعاليمبهتميزتالذي،،الثنائية"علابعحمل

وأيضاالثنائية،ذلككلولكن.والظلمةالنوروبين،والثمرالخيربين

قبلماعصرالى،اصلهفييعودأنيمكن،الحكيمالسيد،مزدااهورا

القديمة.الايرانيةالديانةإىاأي،الزاراتوستر-ة

السصةبأن،الر:ودسيإصوساويدالمسمى،ارسطوتلامذةاحديقول

مولفةكوحدة،القديمالمخلوقالىينظرون،الآريةالشعوبجنسوكامل

الخيرالههما،قوتانانطلقت،المخلوقهذاومن.والزمانالمكانمن

ذلدقبل،البمضيقولكماأو،اريمانيوسالخبيثوالشيطان،اورامزديز

فائيمةبلاالقائلة،الز.لرفانيةالتعالبمهذهانالا.والظلمةالنورأي
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طقوسمنها،اخرىايرانيةومحتقداتتماليمفي،أيضاتغلفلتفافا،الزمان

معتقداتانتشارسعةعلى،برهاناذه5تشكللا،لذلكونتيجة.ميترا

.اويديموسنهايتهفيعاشالذي،الاخمينيينعصرفيزاراتوسترا

الديانة،صفةنوعيرسبلمنلدينامتوفرهوسا،محرفةنستطيعلا

دوراأيضالمبواالذين/الميديينالكهنةزمرةأي،السحرةطقوسهاضدمالتي

الاخمينية.-لفارسيةاالامبراطور.بةعصرفي،الف!كريةالاموركافةفي،هاما

التي،المقدسةالاماكنتلكمثلتهاالتني،الدينيةالصفةهيما،نمرفولاهذا

نأ؟هدترميمهاباعادة-بيهستونفيكناباتهفيذكركما-داريوسقام

القديمة،الآريةالديانةتمرفلم.جاوماتا،الدجالالملك،الساحرخربها

مقدسةاماكنعلى،للالهةالاضاحيفدمتوانما،للالهةبيوتاولاصورا

.للنارخاصةبيوتفيأو،مذابحعلىدائمةلمارشكلعلىأو،العراءفي

التسامحلصفةأو،سياسيةلاسباب،الاخمينيونيكونأنالممكنومن

زاراتوستيرية""اللاالديانةلمعتنقياعادواالذيناولئكهم،بهاتطواالتي

اهوراعنتبهلمداريوساناذ.الايرانبلآالارضعلىحتى،الاعتقادحرية

الديانةتقليدعلى،الثانيارتاكسيركسيساقدمكما.الاخرىوالآلهةمزدا

بادىءقامولفد.فارسفيالشركاَلهةصورعبادةاد!لبان،.البابلية

البدءفيكانتحيث،"النقية"أي،اناصيتاللالهةصوربصنع،ألامر

.عشتارعنبصفاقهاكثيراتخنلفلاوالتي،ايرانيةنهرالهة

اذأالاخمينيالعصرت!كونالاالممكنفمن،كذلكالامركانواذا

أفاكاروتقمصتبدلعصروانما،توسترازاراممتقداتوانتشارازدهارعصر

جدرانتزينالتي،الافاريزتلكمناظرتدلنا.الاقدموالبابليةالايرانيةلآلهة

السنةاعيادلتصويراعادةالاليستوالتي،يبوليسبيرزفي،داريوسابدانا

الاخمينيينان،التاليةالحقيقةالى،ميتراللالهباجايَّاداعيدأي،الجديدة

."زاراتوسترا"لاتاعا،فقطال!كوْا
لو-3
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م!ضملضبىالمتبادلةوالتأثبراتالدافيالإنسجامهذامجاليقتصرلم

ليشملضد-ساوانما،الايرانيةالارضعلى،السماويةالاموواتجاهات

،البب!ارالسياييالبناءهذاأهميةتنضحلا.بكاملهاالامبراطوويةأيضا

الكشوتيما،علىجوالبهمنكثيرفيارتكزالذي،الاخمينيةللامبراطورية

قمفف!،الظاهريةالدينيةوالاخنفالات-الاصياناكثربه!صمكما-

الإجتماجمهوالاتجاهاتالمختلق!ةالآلهةتماليمشملحمعفيوتأثيره،التاريخية

عن!د!ا،ضطسياسيةحكمةتكنلمانهذلكعبىومثلنا.اَسياغربيلبلدان

قمبيز،قامعناأو،مردوكلطقوسالقديمالاغنباراعادةعلىكيروشاقم

ا!الاخرامظظص،لهتهم7عبادفيالمصرييئلدوسااحتفارهمنبالرغم

لجوصصتمثلا،المطلاركافةمنبالرغم،المصريالتقيرفعولغد.الاعتقاد

جسميث،السماويةالقرىمصافالىالرئيسيةاَلهته،الدينيةمرثوك

ملورواقدامأبداينيلملا،هذاورغم.صفاتهامنخا،صةصفةالهكلبذلك

مبدأاعبنصالابتحاد،بهتهمركزوتعربزمردوكوتمظيمتبجيلعلىالفرس

ضلسحيقةهنادهوةبأنهعلحا.مزدا!ورا،الحكيمأليدعنأيلع

بنضملتقدكانتالتي،بال!وتبيهة،الباطيعنالاَويالدينيالاعتقاد

مبأييئفاصلعقعباوةايوةضهكانت:الكنمانيةوالضيدةلميصهعقيدة

،.جراسوإءاكان،الطبيعةأشكللمنشكلىبأييتحسملا،مبردروي

شك!قييتبسد،(لهوبيئ4انسافاأو،حيواناأو،شجراأم،صضراأم

وثموله.!رءعمقصالنظربمض،انسانهيئةعلىتمثالأو،انان

اوتا-لسب-لسيمى،التبلر&بيد!الؤيكلقابنهطيفتهرض!4موت!داريوسبحدو

.اقبم!علنىا!ا،يمكنلاولكق.بابلمديةفيعصياقاثر4مرثوك

وأيئاولذا،!مياندومايظهروأنبدلاسائداكانوصيثما،الدينفي

.انساقشكلعلىافايتاصورقد،تمسهارتاكسيركسيسبأن

ص!اطكلت؟الذكاتسزت،التوجدمبالنج!عردوكصلهكذا

لم!ى!.،-يه!الاصروو.ونن،qالاروانمزدا!ورافيقشلl،الححر
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بالماهيةلزمنعلىمرانييراالاالاعتقاداصطبغوباثمابل.وافرمنذلكقسطعلى

القديمة،الفارسيةبينالاولالاحتكاكلهذاكانلقد.البابليةللالهةالبشرية

كانتالتي،الروحيةالاوضاععلىحافطاذ،كبيراتاريخياأثراوالكلدانية

ناهو،اهميةذلككيزادوقد.الامبراطورتةجزئيمنكلفيسائدة

الكواكب،فيمسجلامحدداوقاشيءلكلترىالتي،الكلدانيةالتعاليم

تكيد،بكلتبقلم،الصغيرالكونمعالكبيرالكونبتطابقثقولوالتي

.السحرةأي،فيهالكهنةومجموعة،الايرانيالحالمعلىتؤثرأند-ون

الاصحعلىأو،اليهوديةمعالاحتكاكأي،للكهنوتالثانيالإحئبهاكأما

يحدثنا.الاولالاحتكاكمناكبروزنلهفاكان،الناشئةاليهوديةتلكمع

الشمور،المرءمعهايستطيع،جداقليلةأمثلةعن"الطويلمجراهفيالتاريخ

اصدرهالذي،الامرذلكفي،الحالهيكما،تاريخيلتنبؤبصدق

اصدرلقد.فلسطينالىبابلبلادمن،المنفييناليهودباعادة،كيزرش

بابل،لمدينةاحتلالهمنوجيزةمدةبعد،ق.م538عامالامرهذاكيروش

شكلواالذيناليهوداولئكباعادةبالسماحفيهيقولاكباتنامدينةمنوذ!

الاسبابان.سياسيمعنىبأيتتمتعتكنلموالتيبابلبلادفيمستعمرةْ

يعترفالانوقمبيزكيروشمنبكلدفمتقدتكونأنيمكنالتيالسياسية

طالماالمنفىليهودبالنسبةدورأيتلمبلم،والبابليةالمصريةبالديانتين

الماسونية،المملكةلفكرةضئيلأثرالايبقلم.قوةولالهؤلاءخوللاان

يهودالصبربفارغانتظرهاطالماوالتي،اليهودانبياءقبلمنجمهائشزالتي

المملكةلفكرةضئيلأثرالايبقلم.صقيالوصيةحسبعاشواالمذينقبابلى

ضععادأنبعد،يوهبخدمةالشموبجميعفيهاستك!ونالتي،الماسوخية

بفتورواستقبلوا،فلسطينالىبابلفيالمنفييناليهؤدمنألؤفعشرات

التي،البلاداستوطنواالذين،الاَخرينوالجيران،السامريينمنقوي

بناءاعادةعلى،الامركابادىءالمائدون"يصمملم.داء.جرفاصلةا!بدت

اليهويةالمظيمة،الافاكارأيضافيهمتؤثرولم.اقدم!حديد*فيمنيهوهمعبد
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للمرطةبالنسبةالحاسمالشيءكانلقد.وارميااشحياعصرالىتعودالتي

حسبوينظميشير،مستقلكنيستأسيس،الاولىبالدرجة،هوالقادمة

الثيءاما.حكوميةسلطةأيةعنتامباستقلالاعمالهويبدأ،خاصقانون

الذين،اليهوداولئكضقه،انجازه((العائدون،اليهوديستطعلمالذي

صانجلقد.فيهاكبيرادوراولمبوا،الثرواتوجمعوا،بابلبلادفيظلوا

خاتمهضكل،قانوناق.مالخاس!القرنمنالاولالنصففيعزراالكاهن

،القدسالى.مق548عامعزراوعاد،صقيال،بدأهقدكانالذي،الصل

ولكنه.اليهوديةالمجمحيةتأسيس،ارتاكسنركسيسالملكقبلمنمخولا

لمساعدتهقاصع،جمةبعقبات،القانونتطبيقهعندفلسطينفياصطدم

نيحميا.واسمه!الفارسيالبلاصلفيالكبيرأثرهلهكان،يهوديرجل

اول،اليهوديةأصبحتوبذلك.شراقانونواعلن،االمدستحصينفانجز

الاعتماددون،الكفةمنوفئة،كبيركاهنبقيادةبحتهدينيةضحية

الحي،الدينيالتفكيرصسابعلىالواقعفيهذاتملقد.الدولةاسسعلى

،الحدثهذاعنانبثقتالتيالنتائجانالا،الكبارالانبياءغزاهالذي

اشدكانت،واليهوديةالفارسيةبتعاونالا،تحقيقهبالامكانيكنلمالذي

العالمي،التاريخمسرحالىالطريقبذلكيصبحلماذ.خطورةواكثرأهمية

الإصائيلية-للنبوةالحساسةالحميقةوالافكار،اليهويةامامحرامفتوحا

ارضفيالمنفيينمنصغيرةلمجموعةكديانةاليهويةكانتبينما-اليهودية

سلطةوايةتحت-صغيرةْدينيةفرقةاهميةالاكثرعلىممناهايتمدىلابابل

مستقلةدينيةجممية،مرةولاولهناتشكلتوانما،فحسبالفارسيةالدولة

تلحبانذلكبمدلهاوقدر،الفارسيةالامبراطوريةبهااعترفتتيوقراطية

.والنربالشرقمنلكلالسياسيالتطورفيكبيرادورا
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عمةلمحة

سلطتهاشملتانني،.السومربةاالالهدويلاتتأسي!ىفيرأينالقد

القديم.اللأدنىالئرقتاريغخرمطلعسواء!صعلىوالساءالاوض

ابتعدتالتي،التيوقراطيةمننوعمعوقفنا!وقدقىنانفسنانرىوهكذا

ذاتهاوفصلتارضيةسلطةكلىعنالالهلمفهوم6لنقيةالفكرةصفةلصالع

الشرقتاريخفايةفيالاخمينيالعصرضمننقف،للقوةفكركلص

فيرأيناسنةالنيمناكثرالحقبتينهاتينبينويفصل.القديمالهدنى

الالهصلهسينمائيشربطوكأفاامامناتمرالافكاومنطويلةسلسلةعجراها

قدتذدئهوبمد5والشراليموصل،والحياةالموتيحوله،والخديقة

ومنالطبيمةقوىتجسيممننفسهافحكت،الفضا*اكهةوفها،الآلهة

ق.ملأولىالالفخنىطويلال!موقد.اللولةورابطةالشعبيةالرابطة

ثضهاانالتنبؤيويوهالزاراتوستريمزدا)هورامثلى!لهةقدرحتى

من،بالبشرتمثيلهامعهاأصبحللرجةالسفليالعالماموركلصمترفمين

القوليمكنالختاموفيهكذا.!؟بالحيواظتكأفكيفط،المستحيلات

تربدالاجمعيةلفسهيؤسسأنالتاويخفيمرةولاولىاستطاعقدالالهالط

.صراقانونطريقصالفكررابطةالابه

اع!انسواءألاضينيةالاببراطوريةفيالدينيةالتياراتهذهجميعقغي

فيث!نسواء،بالنجومالكلدانييناع!مادفيأوزاراتوستراعقيدةفي

اعتقادفيأوللكونمجردكالهوبنصرتهبمشاقهأيلمردوكالقديمالاعتقاد

منهينتظرأنمشطيعالذي،جامعالهاماماثومنلآنوم!التنبؤييوه

والملك.الامبراطوريةعلىوالنممةالرخا+فقطبحدوليسلشضهالخلود

القديمالشرقاشنطاعالتي،الفكريالتطورمندرجةض7هذهكانت

فكرتينفيامورمنفيهماجميعتوضحتانبمد،نهايتهوجدلقد.بلوكا

يستطاعلا،الجدةكلجديدتينفكرتيندينياساسعلىمبنيتنعالميتين
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الدنيوية-السياسةصحيدعلىاحداهاكانت.واحدصميدعلىجم!هما

اليهودية.الدينيةالجفعيةالفكريالصعيدوعلىاليونانيةالمدينةوهي

بمدالاالتطورمتابعةثانيةالأدنىالشرقانسانيةبامكانيصبحولم

جذورهامنالمسيحيةنمتأنبحد،ذاتهاالىولتمودالظلمةبلادمنتلقيحها

الشلاصوافكارالتنبؤيةاليهويةمننمت:تهلنهتاسسعلىالاصلية

الاله-وبحثآلامحولوالحياةالموتحولتصوراتمنوكذلكرانيةالا

الأدنى.ال!ثرقتاريخفجرالىجذورهابكاملهكذافتعود،البثر
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+-صصط!-

أ!!
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؟3.ءَءَ**1-*!أ

*8،،،33،!بخ!!ا؟
33،

!ص

،33V"ء

ترص*،"8

ء-ء**

ه!*3َ**3بهـ2

!!*كأَ.َ..يِمِ

يًَءَء6ِض

!ه!

(13)
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ك!المخ،في!!"!ك!3ط+كأ!ي!ء-،يؤلآقي!!دطصص!لإ+!*صا،تخلم!ماكئ:!،بمح!

.ء!-خء-"صفي/ص!.-سشالمبر-!؟بر.و!-!-بم!؟؟**؟؟؟ص-رز!لملمة6-ءخ،ممجلبم+*-7-!!و

31بر!!؟:؟-بر..

/!!،لم،كلغ،كلثبما!نر.ء!ع-7*-،ء2،
+9!ك!كا-؟3.،لمكا؟لمفئطمَكا!.!ء!7ء!3*ص!!!

*!3لا!َ!!-كا7

-،-!."(؟س!+.!*كه؟-لمفئ..!دئنَو؟!بر.ج!ج!ع:،ء؟لإعأكاع"

ءكا:-اضلم3بر،ط"صئ!،3إ"؟ل!"!ضفيلمس"،،?!ع!لأء:بر-

لم-ل!-لأ3-؟-.ح-جم!لأ3*س،؟!بر؟ع،..،-،-7(3ء"ممش؟؟كيلأ؟

-6"."3صلأ؟01ث!آد:،3بملؤ

ع!"،لاكا،ءِكالم!كا3!7*ء+ءلااك!ثي!كا؟ءء!إ،

ا،!*!-،؟؟،!ير!جبر+س

ا*+كا9ضب،3،9+لا،-03،،بركا!ئه!!9؟بخكا-

ع!-خَأ

2؟()

-004-

جمك!!ف!فىاة!ءر/
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-
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-

3.لغ!ماكبرء.
،"س،

فب!!نج
؟أ-،

!.!ؤ،؟.
ث*ء(أ!
-ءلأ!.
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417ب
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خصهـاَصيصاعيمرع!\

02!ا--

بميرنلباا
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السى!بوناالدص؟رمِرن

نجزكهـخ!

لدص%ا

اَةبر.ت

ثرب-سبزساَ

تسا/س!!4عضكسله)ن

نمرصرجم!ة

بْبهاكض!..التالهطبقفالىُردسار

ميزلجيمعص

لدصاحمه.

اس،شئى
لَر!،ل

ا؟طنرَا-يإ

افى"لهافئنا*-.ط!

اتهـتجيا

فياكلز!.ط.ا-ىأ

ء%مافي-با

فىيصب!
د%ابركأ

عيناءَ،ر

ارصاكسلىعمرسمرلة

ارميشامح!بما

دااُضي!آ-

،"،..أعرب!الرَسَد.ابَيز!لىلرَ!

تب!-ل!-*.؟6.)عزيهديلممرا&كأ

صتض.6..ءاعرب

نةصنما1مرسس

صْهلأ5نيششهـهـصآ

صهلا3ث..-"اِإ

ضت،هسبليلأ!ضاس

فريخهآنمصست!فلض،

طا.ه.-*،..يىطبرقيلمصاا

"...صرادالركلم!يههلىارترض!

*!لسىا!شع!راييظه

مراكأبراطرمر

نْ.ضبر-جَمرصرس؟

ن.حعر

نش-يا

"8)*."103"8(1ا.هـنإضُايٍ!91(!6"\.)

)،"؟.،!"!(1
،.)6"،3-83"\-الجثرضر

-)6"1-6"!(!دعاىا*جما.ا

-42 y-http://www.al-maktabeh.com



11،عيش

ضْ-!ضور

رربر!-سَلَىد

بص15،هـسَ!صآصاهـي

كرابببظالبالسيرلضا1صر!لز!يإسدضشنانسعا

هـ!-

.-*،"ه.)،برءا-صرصر

.سبَضمالدس

اَاببرنر

ص!رتضالَهـفَيالذسضا

في!اضْى01سَ%بر

1-r!-.ن

يلىا-لدصسر

اَصاس

سيه-.ن2ْ

)*9ه"-؟"

"--"3".(

1766(*-

(!،.-7)يهثخرء"-هِطه1

MCA.8،\")لجيثص-برنْ

بيتلر1-به!

س.طير.فصب.اا

ررلرصصهـاختيصرصا

،!1-6!!)!حرَا.يهاب!خثىصصصص!هـا

)6"3؟-627"(اض-راماتيم
-افُكميم-إبت

)636؟.؟،16(1اصرَ-رربرلنج"طيه!-ئرنة
-ا-،-صلة

-ء)."6"لرطة-حسوث!..*6)"*16فيا-س!ىمِئ!الررربصلشرا0163

"،16(ال!.6!.يب

0016-3"36)هض:.(.بك!*!-82*1ر!ع!--ط.ت

ء.9؟*9ك!"6!،.نْبر-!اَ-!

ا")"6!.انجارتها-."!(1)ء؟ولب01َ،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لدكأصا

"(-،"8؟119)%اعر؟

%ا؟-3

لزءابرنجى

بس%ا-به(

-س-!لجى

1)*"6"-1"،6(

()!8،"-1"6"(

*".-!"،.()I

1)1".9-!"،"(

لزَ-صصر

-ارجط%فْ

جمبا-؟صلأ-بخه%

تيثا3ا-لة.بر

هـص-!ه
نْشد-اِسا

برط-كاكَ!رسَ-

\(vر.."لا-."

"33؟؟بر،"*؟--

،7361-!"3،،

9*.(-)،"."

ن

جَم!8

كلَرلىكاَ

سيونالَط

ضه%Iخاصاط

لىلزراصرصا7

اطىكىلىخهصنتبياف

فيانضتبياخه"

أبَاطحمه

،،صنه

ج!8

،حنه4

نىِن-يؤ

نوراب-شص؟

عثاس-لييت

ضيزش،-اءَ

بري.تْ

ت-اخير

.)ئص-؟ب

امثا0

!ياضجب

رهـ-لرثارَ

ميرط-نًص

لجي!ثىا-داصيي

شَنُ

816"،

صابرلى

،5"لأ-.*"*(

،"9،-1"*،(

(*6 %- Aqآ15لا

)."*-لا*"3،

0،08*(."لا)

39(1ةول)8."1

)(-3"13"،3؟)

)(؟33،-؟،،6)

(-39*،1 ) ،8 vt

5113*،50-،11

أ%)7.*ا-.*

".البرالزهـلهفيصرالعمرلتا

لو!-لرعاإ

!ىسثشاامصعح!

هـلو!ي!ت

بصقههـصَمم-

ا!ئيرن-

لهالثُثرقالط

ررُانجإن

http://www.al-maktabeh.com



خوس3ىِسصاصهلأ.مب

!()".!صم!)بلىلد

يه"."031.؟(1-ا-ض

()."..ه،101نيضاسَ!.عى!.ث

"8.9-..؟!)ثات-ضصاَب

ا".ىثضى-!

1(1-3".؟)5"لحاالططط،1حمها

؟ي!!.+،01-،؟اخي-ءاتدل!ا

(."*"..رر"ا!ُ-صاطباض

424-

-جليرناب

،،503-"*.8(1"ءارُكأ-ا

رتجا.ا؟؟.8-.".501.حسر

ممى-ب!ص!ت-ط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ضيرنالَ!

-ما-صرَطخه

ماَ؟َضنيبن

ضتالَزب

فيالثا-ابرا

بررئركل!رلى"لصمدلغ"

ابمررضيليا-اد.ت
ض!،،:مىاي

-425-

،كثبوف!أ

الأسلىنالد؟

.4
!رصكل!لىما

."9ب!لىعصضي!الذُعرَ

ضتي

006؟

http://www.al-maktabeh.com



،\"*.يعما)..مَرص،كل

ل!4هراشضاضف-

ريرط

صئنر.،َخا

خاساخاء.بها

رضتاسشَا

هـلهدر12ساتا-طا

فيلتْاا.ط10َضر

توضزتا

تجَبماَهـا.؟

سرجملإببرصا،.جحا،

نحيزتجالدجمزلهرَ!اايغ.!كا

مانمَطبات

لد،"-لى11شاتُراس

.اضاظات

الثانج!اضائراَ

r،.،،"َ)لتاِثاخر-سَبر. y

"6،*،-1!،1)لى،لللجصا؟.-لجلا

.؟،.،-!6*،)برجمه%

ا.،!،)رءفيياصرى-ا

،1-05لهسلدااِ.يه.-ءا

،"،1!أجمانجا.،ُ-!ثىَ

،"18ء"!!-.)فيلظاظر.،لجلَا

-"8،؟(أ،،*9التافينيَب!صريا

-لثسثرا-اضركل
00005لم

..t.l)صيخيسيما-ء- ،". A)%

(ا"؟ء1-..)نيرنجاتمه.ث.!-ضصا

1at(-"2%.")لزرلعىداسإَس1

-رلج!ضوا

ا.لحيو-.!."ب

اءب-رنجير

6،1-5"9-)لا

1"88"،7+"*َ

،3؟"لا-6.،لأ(

ئه)ه.!9-"3"1(اذ01
-ريرسي-رمص

ر!!،1-،!،!،الدسلى-نصاَطا.

+

الدكللى)2،،*-!."،-يخرسظترَلرلق

ببر؟ا-ريخأ-.،ضرءا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.باب
ضيسيئلَطاسمربز

لىشُلذس؟برس-بركأط

aالثاثصحيياخه

بشح!وراس!ا)شطلر-لدمس،

لثهالث،مرص

يزضقاَ--.ط

إ

1(9!*!،!َ.)لذهـلهاىكاةا-نضى!اءَ

فىهـالدهـل!يلَىَ

لدُسلليوار-نضنى"!"

63،1-6،"،رفي،ضنى-الظبرَ-طبرص

-

لثاباء.بنا-ن!ض!ا،،

"8"؟(-8،"1!ف!لزراث.جم!-د

('-.""8،.)ياقاكهءسظطء.ط%يا

،""-"*"1()ترءبر-نAاضْيءه

)3،،،-ا،،،(-ألثافيبتراله)!اضية

)،*"1-..،"(1ضَطكأ-صاءصِ،قى *،r)..،؟-،-اب!د!لرًَ

)('?1c-'،.")بيلزاخإخه"-
صر!في-06العرو

*()"-828!ا)4الثاثتَبه-نثة-كأ

يخا)!ي!،مىَُضاَ-ا

-؟.نجرة

-"\،441Nصص-لخرءا-.ط.ير)

لبرtبرر

أ

-!!ا-جمه

جمىابر!سررلزءْط

-427

صيوفها

نتابا%

شااص

؟.صى

نجنبيش

اقفيياتاقي

فيقاضيمثَرعا

لتاثابيرقا.

!عم"%ط.ع!صِءا-ء2-ص

..هـ8.)طيرجيرصى06

،.صى.بنياث01ءا-في002

ف!،ثضيممىء."

قيهـاس

Nv.)م!

ُ.لمجه-يمب)."5-*

..*"ء80،)لةاتضضصا،.

"!-...)ءالثبشتا".،

--").نانإ%ا-ت3َ

لأ؟انبيطيصطخر

0001

4..ء؟

ة،12
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عغ"عيهو

!ك!ا!ءلىفركه-.،ضسفض

يم(بر،شص.!ا-كلهـ-

).كمنصشعا-ال!صيض

-8ح!

اضو!ى

!!م
KU-+)V_?%فيصايَر"لأطبه

"،إلرس-لها؟-يرص!ا

.ى
)"الزهـلىران-صرَا

'("_)أصرَ!ا-ترَ!فييخنر

،؟"1ا3ظرنر-نميرص

بر،
(9"*-؟؟*.)يبا-ثيى-ح!ا

يخفىت-بيبزسالدهـله)"ل!لأ،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بابق

!ا!
ئه)-عيب.يص

-أ،له-ال!ضااصررر!

)1"-،-د،!*(
)ضا؟؟َصْمَا-صا،62؟9(

ا.جمم!ذاني*إناا

تصكله-لج!صا-ررررعى

1(9"8،آ01*)

سبما8َ-يخه-105َُ"

تم!إفىُطها-رس*جمربرنا

ص(نما-يخبت)

بكلا-رين.ط-نيرا

-942-

اكثيول!

كالض
الثيهصبطرًلربا

لزييرنا

http://www.al-maktabeh.com



يمومىالِرهم!ليىأالفر!

طَص-أ؟لى-اس.َء

-043-

هـترا!صاا

صاءدصَالذ*لى؟

ادؤصلهطنيلثاادءَصَ

اجر-اص

سشؤا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سزس!ويهرءاأبابلضورآ

لرطر-4-نلأ!صرس\،)-75)8\!؟لىضييزهـاِفىُتأَ..-+

ممه،-ب-.،ُرل!وَ

يماطشير--صاببُ-مرُ!ث)"،.!-،2*()لرَ-ة-هـ؟لى-اث

تأإيرِضا)رءلاإ-رسئها،لىقي)31!-،009(ايهير؟-:بهاضَ

ضت("1،(..).شير-عررهـث)"001-"..*،)فيالتا!صص-اَج!

ح!ت!ض!ف،أ-8،.!)1009جر)اصس-3خ!

ضى()"!!،.صبث-خهجي!(لم."-!3،.)لىسلزالير!:،-صض.

جبسبه!))ء*عميئ(إص!ا6

%ممهطسيرله(105-)هـ،.!ب!شااسنمَا-سدا

جمض(،)33-سرييَقث-ضىارلى-يا!(!.!!-*.*،)بعزايس؟-صهـصر

يخه("-)"دءهـله!-اد?:ى--،نجى

ضر(ا،)صظشركاضيربهنرَ

--مراليموميينا0

.(3"0ء1.!0)فهلئاااِ.ك!-ضرَ"

صَرهاسظرَ-لهإ"-ء؟ط.-

ل!ت،.

لاصنغ6.،بر-صَفِ!َاجمأ-65"())"*"نياك-اصضيَصا

صرجُر
لىضاش

فيالثابئ!َ-شيفصت

نجهالثارال!-اضَ

نج!(!-c)نينةءَةا-ب7ر!-يْخي،("!-6"،ر

نجا،!-تمها-طَنجي

(*"-.'")1

-" بُرص-حثى-ا-
.)8-(-ههر"."فيالثصجمهير-حمصُ

لىالرُفي؟ُسر-اَبر-ط)("-،")ولنياكضء!ا-نرلرنني

)(958-8"!،نياقل%با.،:سرَ

نجارابإَهـ،-برظ

فهءتِجاطي؟ضنمس8ْ!ا-صلإنصَّاهـاكإلث

هـا!ْ"8َ،،8(

--\\Aهـبى).!.-؟د%ص-ح!سن)(""ردافاحهمهخثي- 8-

يخارا-يهَاا-طباا

-943-

.*اَم!ب

اما.ب!05

اَيرصا
.؟

."يهر

عببمن

ر"3"َ؟87(.أ

)؟!،َ،."،ا

(nec-1)08؟
!(طه)108-5

(818-5،8ر

ء.ا؟

00501
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لبيرفهاالفرح!ا

2!.بعزل!ىيرس

)(30،6-)00يربتا

هـبسيى؟-ظ

-063،!06)
5،6-006،،%يره!ا

،لسَالييرنا،

(68006+إ!برءخى!ل!مد

،."6-%حَه!بً

د،006-*..(2كييالز
..،)08.-؟جاَفي

(!"-..")بتلَيرهـكأا

،ء-،"،".فيتجيرالث

8،راءبرحمها!ص&،!8.-*ه

بصصا

(-،!73"،)&الد!خهجَ!طفى
هـ

لا،،"6،)3:،فرنتيضك!ب!

)،"*اضضيزلأ"6--ضلىت
!)1??-14?(خمرتبظ-دَنجى

)تجنا-نء،طا

6،1-"6)"&خهلرُهـات-كلطفي

aA1-.711()نباخ!رت،-تفى

ء3َصا

06،)"-)"**تطترعلا

.*كا"-)"06نيثخهيخطمىب

!-,-???()صنجر-!طظ

)شبَت"ا
ه!*،)-)5،*.تلثت!-تت-ط

اليمرصهيهالصجزطرت!ا

-432-

مَزصاهـصا

له-فىسايتنا

-"،ثافي)1ثاث?-!

لىرلااس!ص

لنافيضَتي"

نيالظصا?

اثا)بع!ءُءارا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،سص!ى-ء

كله7-.ول")قيكانجبسي-دمى

)(!،"-83!،بعلرامخ!س

(3."-3،!)ثلثاانر-.َا

)هـ!.3-6،7،1الىحمهير.!به-ضرَا

)5،!+703(1-إجمبزصادننجنوت

1"،3(6،7-!-)،ارأسأ.ءطَا-

1(!.-ه1،7)نمهالثايخهَصا

"(صرنضا)

)،"ول-فا01
سهـيأ

-086)مصرنسَساا

برص

،يخبال)668اضرء-

اتجه-ايعرني)."6-1"!اصُر!ىَ

."-"6.)نخلأساهـ-صيخث

.6-6!*)نيالثاسلجرا-سركلا

الرَضصيه!هلربئطرَتاء

ساحى

يري.ص-صك-رهـف!ر

صو*َا-لى،ا-لارصر

،هـزر!ر-يااَمهـ

06)(2000307رجماالتاهـفَيا-ضترءابرَ،

،.ا-.ط-بر.،ا5َ!7(-)3،!

)(!*"-7،").ي-رح!حا-

!.)،3*،)كى؟-ضر!-!ى.ط

)،7".-!")-!.-هـيهئا

".)(3،7-3-"ث،)ن-بهيزصضفر!ث)برلر

(!،،-6،3)(حمهىصالفط.لا،.َرلرلرجم!ا

05)(7!!-7،!)بالتاجار!-لها1-هـفعر

)،507-3!.)(نءاَصرررقاني1هـهَمهخا

(303-7.حه)!ئ-َسا

جمالظاخَركابهر.-هـل!وص

(207)ني3ابئر!!-لا؟،-هـنكلص

طلا)!.3-0").يخها-.ا.

.n!("6-)-ىةلمسها-

".)(9*،)باهـصير-ير!لى

،*6-*68")ص!شت-صصيزيه

،.681(-"68)جافاَسا

،*66-68)صصسنصاَا

6،1106،-8"66)افَياضَ-خى

واوير!رسُوءا

7،؟"اطصاسا-كفكل

ببر!رر!ا-ماص

،6"لا-12")

يشوح

،6،6،6-3)(لهفي،-:َاء)نرلرتَ"

ضرنللرااَ

-ا%َ!َ)5،6-ه.*()،بر-ا؟لى
،،%-برلصع!اص،

".نيكارَا!.جَمهَلَردو-بر،،

جرتلفًاءيصصشهـالمَىحمأ08(6،5-0،6)(سفقَا-عيبرمف)

(6".)

06)056،-؟56)صرُثاُيهه
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".1(ء*"(*""علاابهدمزهـيَىكهبر01

-4+-
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منحة

والصوابالخطأ

باثولفالتمريف

المعربينكلمة

المقدامه

*ولالقسم

61(التاريخقبلماعصور)*ولالضل

13(يخالترفجر)أثعثيال!ل

65(لأ.ولىاورسلالةعصر)حعثمضل

38(الاكاديةلامبراطوريةاالرايعالضل

601(السومريةاليقظة)الخيسىالضل

21؟(ينالنهرمابينبلادفىكحكامالغربيو،.الساميون)م!لاسلضل

167(سيا7غربىبلادفىالاحداثتأريخحول)!العالمل

الثانبمالقسم

لى.م(ا002عمحتى!بليةكشعوبحيعصر)

173(ومانعوهاوالبثريةالسياسيةالتقلبكمسرح)ياولالايمل

917(الحثىالحصرخلاللأدنىللشرقحولالتطورالحامالمحةكمثبمالضل

ث!السياس!لمأالتطور-اماشيينبلاديطوتحتحكم)الثالثكضل
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(الحوريون)الرايعالضل

الحنية(الامبراطورية)الفسىمفمل

الجبلية(الثعوبحكمضدالفعلرد)ميسلاسمضل

الهجراتمناخرىزوبحةفىلأدنىالثرق)!بعالضل

(الجديدةالبثرية

الثالثالقسم

والف!رية(ا!سياسيه!يعةصلى!راع)

صفحة

202

16؟

05Y

Tit

الضل*ولا:

812العالميةشور7سلطة-ا

033العالميةشور2امبراطوريةفيالمتضاربةالقوى-2

!رايةأنتصار-العالميةكلدانامبراطورية)حعثيثضل

48T(مردوكوعقيدة

366(*خمينيينبقيادةالطلميةالفرسأمبراطورية)مععثالضل

(38عامةلمحة

TAIالصور

042الملوكقوائم
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